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Thống kê Thị trường 05/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,024.34 (+1.91)

106.71 (+0.11)

KLGD khớp lệnh

166,332,450

23,948,115

GTGD khớp lệnh

3,637,816,320

312,313,742

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,239,400

-98,800

GT mua/bán ròng

30,767,280

-1,659,784

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

27,893,660

PVS

5,567,300

FLC

12,175,110

ACB

3,576,800

AAA

5,843,530

SHB

2,862,200

HPG

5,517,760

ART

1,217,000

SCR

5,310,640

HUT

997,600

- Mục tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2019 hạ từ 10 tỷ
USD xuống 9 tỷ USD.
- Kiều hối 2019 dự kiến đạt khoảng 16 tỷ USD.
- Trung Quốc thúc giục Mỹ dỡ thuế để cân nhắc
phương án sang Mỹ ký thỏa thuận trong T11.
- 49% người Mỹ ủng hộ luận tội, phế truất TT Trump.
- Mỹ thông báo bắt đầu rút khỏi hiệp định Paris.
- Iran lần thứ 4 cắt giảm cam kết trong TT hạt nhân,
tăng gấp 10 lượng uranium làm giàu mỗi ngày.
- VHM, VRE: sẽ mua cp quỹ từ 14/11; MBB: LNTT
10T đã đạt 96% KH năm; HNG: Q3 lỗ tiếp 980 tỷ,
9T lỗ 1,741 tỷ; HAG: LNST Q3 đạt 713 tỷ nhờ bán
tài sản.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục đà tăng điểm với phiên thứ 3 liên tiếp +1.91 điểm lên 1,024.34 điểm. Thanh khoản đạt
166 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó tuy nhiên vẫn ở ngưỡng khá cao. Khối ngoại mua
ròng nhẹ hơn 30 tỷ đồng, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VRE, VHM và TVS.
- Thị trường có sự giằng co, rung lắc và phân hóa mạnh trong phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên nhiều
cổ phiếu vốn hóa lớn bật tăng khá mạnh ở phiên chiều như VHM, GAS, BVH.. giúp chỉ số tiếp tục tăng
điểm và hướng đến mốc kháng cự tại 1,025-1,030 điểm. Các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn đang trong xu
thế tăng và liên tục lập đỉnh lịch sử mới, đây là yếu tố đã và đang hỗ trợ tốt về tâm lý nhà đầu tư trong
nước ở thời điểm này. Bên cạnh đó, việc khối ngoại quay trở lại mua ròng trong những phiên giao dịch
gần đây cũng là yếu tố hỗ trợ đáng kể tới dòng tiền tham gia thị trường. Các cổ phiếu vốn hóa lớn và
ngành Ngân hàng được dự báo vẫn sẽ là các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường và thu hút được sự tập
trung của dòng tiền.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các nhịp điều chỉnh của thị trường. Ưu tiên cơ
cấu danh mục vào nhóm cổ phiếu Bluechips thuộc VN30.

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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