Nhận định Thị trường 30/10/2019

Thống kê Thị trường 29/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

995.87 (-0.61)

104.68 (-0.36)

KLGD khớp lệnh

173,285,140

16,383,011

GTGD khớp lệnh

2,962,809,990

219,552,812

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,791,270

-171,000

GT mua/bán ròng

-84,668,850

-2,342,330

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

31,431,440

ART

1,934,200

ROS

25,325,780

NVB

1,907,200

HPG

5,344,070

ACB

1,701,400

ITA

4,704,500

SHB

1,318,600

HVG

4,690,220

TNG

865,400

- Kinh tế 10T: XK 217.05 tỷ USD, NK 210 tỷ USD,
xuất siêu 7.05 tỷ USD. CPI tăng 2.48% từ đầu
năm. Chỉ số SXCN tăng 9.5%, tổng mức bán lẻ &
DT dịch vụ đạt 4.06tr tỷ, tăng 11.8%. Vốn FDI đến
20/10 thực hiện 16.2 tỷ USD, tăng 7.4%.
- Hạ viện Mỹ sẽ bỏ phiếu điều tra luận tội TT Trump.
- Trung Quốc nâng tỷ giá NDT lên cao nhất hơn 2T.
- PVD: LNST Q3 đạt 17 tỷ, giảm 82% cùng kỳ;
MWG: LNST Q3 đạt 855 tỷ, tăng trưởng 32%;
CTG: LNST Q3 đạt 3,121 tỷ, tăng trưởng 34%;
BID: LNST Q3 đạt 1,813 tỷ, tăng 3% cùng kỳ;
VRE: LNST Q3 đạt 717 tỷ, tăng trưởng 29%; REE:
LNST Q3 đạt 403 tỷ, tăng trưởng 37%; HBC: LNST
Q3 đạt 54 tỷ, giảm 74% cùng kỳ; GVR: LNST Q3
đạt 980 tỷ, tăng trưởng 115%; HVG: sẽ bán 5tr cp
quỹ; BMP: LNST Q3 đạt 120 tỷ, tăng 4% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp -0.61 điểm về 995.87 điểm. Thanh khoản đạt 173 triệu
cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước và ở mức cao so với trung bình 10 phiên gần nhất. Khối ngoại
quay lại bán ròng hơn 84 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VHM, ROS và MSN.
- Thị trường diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, kịch bản áp lực bán mạnh hơn sau
14h khá giống phiên trước đó khiến chỉ số chốt phiên tiếp tục giảm điểm, các cổ phiếu trong rổ VN30 đa
phần biến động trong biên độ khá hẹp. Điểm tích cực trong phiên hôm qua là sự bứt phá khá tốt của các
cổ phiếu đầu ngành có kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực như SAB, REE và VHM.. bên cạnh điểm
nhấn từ nhóm cổ phiếu đầu cơ (đặc biệt nhóm cổ phiếu “họ” FLC). Tuy vậy, độ rộng thị trường nghiêng
hoàn toàn về các mã giảm điểm điểm (với 196 mã đỏ so với 128 mã xanh). Dự báo TT nhiều khả năng sẽ
hình thành thêm một vài nhịp dao động tích lũy trong vùng 990-1,000 điểm trong ngắn hạn sắp tới.
- Nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến tại vùng kháng cự quan trọng 990-1,000 điểm. Đối với các nhà
đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, tiếp tục canh bán giảm tỷ trọng về mức an toàn.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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