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Tổng quan
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- Chính phủ: tăng trưởng GDP 2019 có thể cao hơn
6.8% nếu điều kiện thuận lợi. Tăng trưởng tín dụng
2019 ước tính chỉ đạt 13.2%, thấp nhất 10 năm.
- VN đủ điều kiện giám sát cá da trơn XK vào Mỹ.
- 70% DN HongKong chọn VN để mở nhà máy ở ĐNA
- Thu hút đầu tư nước ngoài năm 2019 của Hà Nội
dự kiến có thể đạt trên 8 tỉ USD.
- Reuters: cuộc gặp Trump – Tập để ký thỏa thuận
có thể bị hoãn đến tháng 12.
- 9T 2019, XK từ Trung Quốc sang Mỹ giảm 53 tỷ
USD, từ Mỹ sang Trung Quốc giảm 14.5 tỷ USD.
- NHTW Thái Lan hạ lãi suất thấp kỷ lục, còn 1.25%.
- ACV: 18/11 chốt quyền cổ tức TM 9%; HDG: LNST
Q3 đạt 238 tỷ, tăng trưởng 132%, hoàn thành KH
năm; IDC: được chấp thuận chuyển ny HNX; LDG:
chủ tịch đăng ký mua 2tr cp từ 11/11.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục tăng điểm nhẹ trong phiên thứ 4 liên tiếp +0.57 điểm lên 1,024.91 điểm. Thanh khoản
đạt hơn 176 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước và ở mức cao so với trung bình 10 phiên gần nhất.
Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 120 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VNM, VJC và VCB.
- Thị trường duy trì được đà tăng điểm khá tích cực trong phiên giao dịch buổi sáng, về cuối phiên chiều áp
lực chốt lời gia tăng khiến thị trường dần hạ nhiệt và có dấu hiệu rung lắc mạnh. Dù vậy, sự khởi sắc của
các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VNM, VHM.. trong phiên giao dịch định kỳ đóng cửa đã giúp thị trường
duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày, nhưng chưa thể vượt được ngưỡng 1,025 điểm. Tại vùng kháng
cự 1,025-1,030, chắc chắn áp lực bán sẽ là rất lớn do đó chỉ số sẽ cần có thêm những phiên giằng co để
tích lũy hoặc đan xen các phiên điều chỉnh, tuy nhiên trên phương diện kỹ thuật xu hướng ngắn hạn vẫn
được đánh giá là tích cực.
- Các nhịp rung lắc điều chỉnh của thị trường được xem là cơ hội để nhà đầu tư mở vị thế mua mới hoặc
gia tăng tỷ trọng danh mục. Tập trung vào nhóm Ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ 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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