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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,024.03 (-0.88)

106.88 (+0.13)

KLGD khớp lệnh

161,092,450

21,388,820

GTGD khớp lệnh

3,380,241,160

278,765,053

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

5,378,770

-876,439

GT mua/bán ròng

126,763,390

-14,128,465

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

27,671,070

ACB

2,101,200

HPG

13,242,680

SHB

1,730,600

FLC

12,364,730

PVS

1,729,100

MBB

6,014,090

CEO

1,560,200

DLG

5,417,430

DST

1,156,100

- MSCI công bố cơ cấu danh mục MSCI Frontier
Markets Index Q4: thêm HDB, loại 1 cp của Kuwait.
- 60% NĐT rời Trung Quốc lựa chọn đến Việt Nam.
- Bộ Công thương điều tra việc bột ngọt Trung Quốc
bán phá giá ở Việt Nam.
- FDI vào ngành gỗ 9T ~581tr USD, gấp 2 cùng kỳ.
- Mỹ - Trung nhất trí dỡ bỏ thuế theo từng giai đoạn,
lượng hàng được giảm thuế phụ thuộc nội dung TT.
- HSBC: Đã đến lúc bán tài sản rủi ro, giảm tỷ lệ cổ
phiếu và TPDN có lợi suất cao, tăng mua TPCP.
- HPG: sản lượng thép T10 giảm 13.2% so cùng kỳ;
MSR: 18/11 chốt quyền cổ tức CP 10%; CII: nâng
tỷ lệ sở hữu NBB lên 66.25%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ -0.88 điểm về 1,024.03 điểm. Thanh khoản đạt 161 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó nhưng tiếp tục duy trì ở ngưỡng khá cao. Khối ngoại mua ròng hơn 126 tỷ,
các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VRE, VHM và HPG.
- Thị trường diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, các cổ phiếu BCs trong rổ VN30 đa
phần biến động trong biên độ khá hẹp và có sự phân hóa mạnh. Điểm đáng chú ý trong phiên hôm qua
là sự chững lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng tiền đầu cơ đang có tín hiệu xoay vòng quay trở lại
nhóm cổ phiếu Midcaps. Nhìn chung sự phân hóa về xu hướng ngắn hạn tại các cổ phiếu đang ngày một
rõ ràng hơn khi bắt đầu xuất hiện một số cổ phiếu có dấu hiệu hình thành xu hướng tăng ngắn hạn, tuy
nhiên sự lan tỏa là điều chưa có mà vẫn chỉ mang tính cục bộ tại một số ít cổ phiếu được dòng tiền quan
tâm. Thông tin tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ liên
tục thiết lập đỉnh lịch sử mới và nó là điểm tựa lớn hỗ trợ cho thị trường trong nước.
- Các nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn được xem là cơ hội để nhà đầu tư ngắn hạn gia tăng tỷ trọng
danh mục. Danh mục chú ý tiếp tục ưu tiên nhóm cổ phiếu trong VN30 và nhóm cổ phiếu Ngân hàng.

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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