Nhận định Thị trường 31/10/2019

Thống kê Thị trường 30/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,000.89 (+5.02)

105.89 (+1.21)

KLGD khớp lệnh

153,819,660

27,420,014

GTGD khớp lệnh

3,089,662,660

382,798,752

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-34,070

259,500

GT mua/bán ròng

-59,326,470

5,197,770

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

23,225,670

ACB

7,427,900

FLC

18,204,030

PVS

2,693,000

DLG

7,006,790

TIG

2,151,100

SCR

5,711,370

KLF

1,593,000

ASM

3,759,100

SHB

1,476,700

- GDP đầu người Việt Nam thua thế giới 8,400 USD.
- Fed hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm (-0.25%), phát
tín hiệu sẽ tạm dừng nới lỏng chính sách.
- Chile sẽ hủy bỏ Hội nghị APEC ở Santiago vào giữa
T11/2019, nơi dự định ký TTTM của Trump-Tập.
- Trung Quốc sẽ nới lỏng hạn chế đầu tư nước ngoài,
không ép chuyển giao công nghệ.
- VNM: LNST Q3 đạt 2,690 tỷ, tăng trưởng 5%;
VJC: LNTT Q3 đạt 2,864 tỷ, tăng trưởng 17%;
VIC: LNST Q3 đạt 712 tỷ, tăng trưởng 16%; MSN:
LNST Q3 đạt 2,228 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; VCG: LNST
Q3 đạt 187 tỷ, tăng trưởng 32%; HDB: LNTT Q3
đạt 1,238 tỷ, tăng trưởng 51%; HSG: LNST Q3 đạt
84 tỷ, cùng kỳ lỗ; POW: LNST Q3 đạt793 tỷ, gấp 3
lần cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên tăng điểm trở lại +5.02 điểm lên 1,000.89 điểm. Thanh khoản đạt 153 triệu cổ phiếu,
tụt mạnh so với phiên trước đó tuy nhiên vẫn giữ ở mức khá cao so với trung bình các phiên gần đây.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 59 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VNM, VJC và MSN.
- VN-Index chính thức đóng cửa trên ngưỡng 1,000 điểm sau nhiều lần tiếp cận từ vài tháng trở lại đây,
nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB.. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng
3/2019, VN-Index có thể kết phiên trên ngưỡng tâm lý quan trọng này, dù vậy đây vẫn chưa thể coi là
phiên bứt phá qua vùng cản mạnh này được do chỉ số mới chỉ chớm qua mốc 1,000 điểm, đồng thời chưa
cho thấy sự lan tỏa cẩn thiết. Để có thể tạo nên xu hướng tăng giá trong ngắn hạn thị trường cần bứt
phá hoàn toàn qua vùng kháng cự với động lực mạnh hơn, hoặc phải giữ được trên mốc 1,000 điểm ít
nhất 1-2 tuần. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn quan sát diễn biến trong các phiên tới đây tại vùng kháng cự
khá nhạy cảm này.
- Nếu trong kịch bản thị trường bứt phá thành công qua vùng kháng cự 1,000 điểm, có thể xem xét thực
hiện tăng tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn trong các nhịp điều chỉnh sau đó của thị trường.

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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