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Thống kê Thị trường 05/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

937.75 (-2.01)

138.3 (-1.73)

KLGD khớp lệnh

253,672,780

34,721,880

GTGD khớp lệnh

5,403,384,180

480,695,989

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,553,600

611,359

GT mua/bán ròng

13,361,040

7,101,517

Top GD HSX

Top GD HNX

TCB

19,766,660

ACB

7,470,700

HPG

11,598,310

KLF

1,950,600

GEX

11,543,790

SHB

1,814,500

FLC

10,227,270

PVS

1,758,900

HSG

10,071,210

NVB

1,637,300

- M&A 2020 VN ước 3.5 tỷ USD, giảm 51% so 2019,
kỳ vọng đạt 7 tỷ USD năm 2021.
- Tổng doanh thu phí bảo hiểm 10T đạt 148,547 tỷ,
tăng 16% so cùng kỳ.
- Ông Biden tiến sát thắng lợi (phá kỷ lục số phiếu phổ
thông), ông Trump chuẩn bị kiện cáo hậu bầu cử.
- FED giữ nguyên lãi suất 0-0.25%.
- NHTW Anh nâng quy mua mua trái phiếu 195 tỷ USD
- VCG: sẽ mua 44tr cp quỹ từ 16/11; LPB: 4/12 chốt
quyền cổ tức CP 10%; IJC: LNST cả năm ước 384
tỷ, tăng 43%, 20/11 chốt quyền cổ tức TM 5%.
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-
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VN-Index có phiên giảm nhẹ trở lại -2.01 điểm về 937.75 điểm. Thanh khoản đạt 253 triệu cổ phiếu giảm
khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 13 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có VNM, VIC và MBB.
Thị trường tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch phiên hôm qua, tuy nhiên áp lực bán mạnh trên
diện rộng lại một lần nữa xuất hiện vào những phút cuối ngày khiến chỉ số chốt phiên đảo chiều giảm nhẹ.
Các Bluechips thuộc VN30 bị bán mạnh nhất trong phiên hôm qua gồm có FPT, BID và VPB. Độ rộng thị
trường nghiêng hoàn toàn về số mã giảm điểm với 276 mã so với 148 mã tăng. Khối NĐTNN bất ngờ có
phiên mua ròng nhẹ sau chuỗi 30 phiên bán mạnh ròng trước đó. Trong bối cảnh sự kiện bầu cử Mỹ đang
rất thu hút được sự chú ý của giới đầu tư vẫn còn chưa ngã ngũ thì tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong
nước có vẻ vẫn còn bao trùm. Một nguyên nhân nữa khiến VN-Index chưa thể bứt phá được là hiện nay
vẫn chưa xuất hiện cổ phiếu Bluechip nào đủ sức lan tỏa để dẫn dắt trở lại. Dù sao với việc chứng khoán
toàn cầu đang có diễn biến tích cực vẫn sẽ là động lực hỗ trợ cho chỉ số trong bối cảnh hiện nay.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mở vị thế mua vào một phần tại các nhịp khi cổ phiếu điều chỉnh, hoặc có thể
tận dụng lướt sóng trên danh mục có sẵn nhằm kéo giá vốn.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

