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Thống kê Thị trường Tuần 02-06/11
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 02-06/11

HNX

938.29 (+12.82)

139.31 (+3.97)

KLGD bình quân

267,310,356

35,602,262

GTGD bình quân

5,318,875,482

463,467,457

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

57,216,333

3,675,329

112,496,056

4,426,354

GT mua trong tuần

2,070,775,820

52,707,832

GT bán trong tuần

4,002,236,220

36,660,786

GT mua bán ròng

-1,931,460,400

16,047,046

KL bán trong tuần

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

2,550,739,390

370,398,300

KL đặt bán

2,681,846,630

382,362,800

Bình quân lệnh mua

3,057

4,992

Bình quân lệnh bán

3,941

5,169

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC
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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

- TT trải qua tuần hồi phục nhẹ bên cạnh sự giằng co
quyết liệt khi phần nào bị chi phối bởi những thông tin
quốc tế, VN-Index tính chung cả tuần tăng gần 13 điểm.
Biên độ dao động khá hẹp là diễn biến chung ở phần lớn
các cổ phiếu và nhóm ngành. Gần như không có cổ phiếu
biến động tăng/giảm thật sự đáng chú ý ngoại trừ 1 vài cổ
phiếu riêng lẻ như FLC.
- Thanh khoản tụt mạnh tuần qua về ngưỡng trung bình
thấp. Khối ngoại kết thúc chuỗi 30 phiên bán ròng liên
tiếp bằng 1 phiên mua ròng nhẹ, tuy nhiên vẫn bán rất
mạnh hơn 1,900 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự thận trọng vẫn bao trùm trong tâm lý của đa số NĐT
và ở phần lớn thời điểm, phản ánh rõ nét là việc NĐT đã
giảm hẳn tần suất hoạt động giao dịch lướt sóng.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Tâm điểm chú ý của NĐT tuần qua dồn hết vào diễn
biến từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhưng sự thận trọng
vẫn bao trùm toàn TT là điều đáng lưu ý dù TTCK thế giới
có diễn biến tích cực (DJ bất ngờ tăng 1,600đ tuần qua).
- Khối NĐTNN mua ròng 2 phiên cuối tuần sau 30 phiên
bán ròng liên tiếp, nhưng chưa thể kỳ vọng đây là chuyển
biến tích cực bởi những thực tế xảy ra trong quá khứ.
- TTCK dường như đang dần bước vào trạng thái vận
động không rõ phương hướng khi trải qua những phiên
giao dịch giằng co phân hóa khó lường, trong khi không ít
NĐT ngắn hạn lựa chọn giải pháp tạm thời đứng ngoài.
- Sự hồi phục đã diễn ra, nhưng chất lượng hồi phục chưa
thực sự thuyết phục, do vậy về cơ bản xu thế ngắn hạn
vẫn đang trong một nhịp điều chỉnh khởi động cách đây 2
tuần. Cần thêm những tín hiệu, động lượng rõ ràng hơn
để có sự chuyển biến tích cực cho xu thế hiện tại (lưu ý
thêm diễn biến từ TTCK toàn cầu).
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được
tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ
trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn,
ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều
nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng vừa phải, chỉ mua 1 phần ở
những thời điểm điều chỉnh, đợi tín hiệu thuyết phục hơn.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, thủy sản, KCN..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Chính phủ trình QH mục tiêu GDP bình quân giai đoạn 2021-2025 sẽ vượt 4,700 USD.

-

Tháng 10 đã có 36,346 TK GDCK mở mới, cao nhất trong vòng 6 tháng.

-

PMI T10 đạt 51.8 điểm.

-

Thoái vốn NN 10T qua HNX sau 11 phiên đấu giá thu về 1,036 tỷ, tỷ lệ thành công đạt 97.5%.

-

XK 10T có 31 mặt hàng trên 1 tỷ USD, 5 nhóm hàng trên 10 tỷ USD. Điện thoại, máy tính, dệt may trên 100
tỷ USD. XK sang EU T10 chững lại sau 2T khởi sắc nhờ EVFTA (đạt 3.06 tỷ USD, giảm 1.3% cùng kỳ).

-

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.

-

Huy động TPCP T10 đạt 31,643 tỷ (giảm 47% so T9), sau 10T đạt 260,116 tỷ, tăng 18% cùng kỳ.

-

Bộ KH&ĐT đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ cho hàng không, du lịch trong gói kích thích kinh tế lần 2.

-

BVH: LNST Q3 đạt 473 tỷ, tăng 29%; PLX: LNST Q3 đạt 853 tỷ, giảm 5% cùng kỳ; CII: LNST Q3 đạt 30
tỷ, giảm 92% cùng kỳ; IJC: LNST cả năm ước 384 tỷ, tăng 43%, 20/11 chốt quyền cổ tức TM 5%; VGT:
LNST Q3 đạt 68 tỷ, giảm 42%; Viettel sẽ thoái 11% vốn CTR và 15% vốn VTK trong T12; VIB: 30/11 lên
HoSE, giá TC 32,300; VCG: sẽ mua 44tr cp quỹ từ 16/11; DIG: sẽ bán 8.26tr cp quỹ; LPB: 4/12 chốt
quyền cổ tức CP 10%; FLC: ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua 35tr cp; REE: sẽ mua 1tr cp quỹ.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: Ông Biden trở thành tổng thống Mỹ thứ 46 (phá kỷ lục số phiếu phổ thông), ông Trump chuẩn bị kiện
cáo hậu bầu cử. FED giữ nguyên lãi suất 0-0.25%. T10 tạo được 638,000 việc làm, cao hơn dự báo.

-

Trung Quốc: PMI T10 đạt 51.4 điểm.

-

EU và Anh tuyên bố chưa đạt thỏa thuận hậu Brexit.

-

IPO Ant Group bị hoãn sau khi Jack Ma bị triệu tập.

-

NHTW Anh nâng quy mua mua trái phiếu 195 tỷ USD

-

NHTW Australia hạ lãi suất từ 0.25% về 0.1%, sẽ mua 70 tỷ USD trái phiếu chính phủ.

-

IMF hối thúc các nước triển khai những biện pháp kích thích kinh tế bổ sung.
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