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Thống kê Thị trường 04/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,022.43 (+6.84)

106.60 (+0.85)

KLGD khớp lệnh

200,155,910

23,948,115

GTGD khớp lệnh

4,397,423,020

312,313,742

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

946,890

-62,070

GT mua/bán ròng

59,976,600

-217,109

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

25,660,220

SHB

5,625,700

FLC

14,706,320

ACB

3,936,600

MBB

7,129,260

PVS

1,554,600

STB

6,499,460

NVB

1,396,200

HPG

6,038,610

HUT

1,386,300

- Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Phái đoàn Mỹ sắp đến
Việt Nam để phát triển quan hệ thương mại.
- Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)
có thể được ký kết ở Việt Nam vào năm 2020.
- Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị cảnh cáo.
- Ấn Độ quyết định không tham gia Hiệp định RCEP.
- Mỹ sẽ sớm cấp phép kinh doanh cho các DN Mỹ bán
thiết bị cho Huawei, cân nhắc dỡ bỏ thuế 15% với
112 tỷ USD hàng Trung Quốc có hiệu lực từ 1/9.
- BVH: 18/11 chốt quyền cổ tức TM 10%; AAA:
LNTT Q3 đạt 86 tỷ, tăng 49% cùng kỳ; TVN: LNST
Q3 đạt 42 tỷ, giảm 71% cùng kỳ; KBC: LNST Q3
đạt 110 tỷ, giảm 50% cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần +6.84 điểm lên 1,022.43 điểm. Thanh khoản lần đầu
vượt ngưỡng 200 triệu cổ phiếu sau gần 9 tháng, và ở mức rất cao so với trung bình 10 phiên gần nhất.
Khối ngoại mua ròng hơn 59 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VCB, HCM và VRE.
- Sau phiên bứt phá mạnh qua vùng kháng cự 1,000 điểm, xu hướng thị trường đã chuyển biến tích cực
hơn, sự thận trọng suốt thời gian dài vừa qua của nhà đầu tư ngắn hạn cũng phần nào được cởi bỏ, điều
này có thể thấy qua việc thanh khoản duy trì ở mức cao. Thị trường trong nước cũng đang được hỗ trợ
tốt trong bối cảnh nhiều chỉ số chứng khoán chính trên thế giới cũng thiết lập các mức đỉnh mới. Nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong việc dẫn dắt thị trường chung cũng như thu hút
được dòng tiền ngắn hạn, các mã cổ phiếu bứt phá mạnh hôm qua có thể kể đến như VCB, FPT, PNJ.. tuy
nhiên sự lan tỏa trên diện rộng vẫn chưa xuất hiện, tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tái diễn là tín hiệu cho
thấy tâm lý NĐT chưa thực sự được cải thiện rõ nét. Về tín hiệu kỹ thuật, VN-Index sẽ gặp phải ngưỡng
kháng cự gần nhất tại vùng 1,025-1,030 điểm, dự báo các nhịp điều chỉnh và rung lắc sẽ sớm xuất hiện.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét thực hiện tăng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục tại các nhịp điều
chỉnh của thị trường, ưu tiên các mã thuộc nhóm VN30 khi sự lan tỏa cần thiết chưa xuất hiện.

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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