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12-15/11 hiệp định RECP sẽ được ký kết trực tuyến.
XK dệt may 2020 dự kiến đạt 35 tỷ USD, giảm 10%.
Ngành du lịch ước thất thu 23 tỷ USD trong 2020.
Nikkei Asia: Apple sẽ chuyển thêm năng lực sản xuất
sang Ấn Độ và Việt Nam, bất kể ai là tổng thống Mỹ.
- Tập đoàn dược Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech công
bố vắc xin Covid-19 có hiệu quả trên 90%.
- VIB: 20/11 chốt quyền thưởng cp 20%; MWG: CĐ
sáng lập đăng ký bán hơn 3tr cp; VRG: tập đoàn cao
su VN GVR sẽ thoái 15.38tr cp giá khởi điểm 20,800;
LIX: 24/11 chốt quyền cổ tức TM 30%.
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VN-Index tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +13.70 điểm lên 951.99 diểm. Thanh khoản đạt
350 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 231
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, MSN và NVL.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phản ứng rất tích cực sau khi kết quả bầu cử Mỹ lộ diện, điều này
đang là điểm tựa rất lớn cho thị trường trong nước nhất là tại thời điểm khá thiếu vắng thông tin hỗ trợ
như hiện nay. Chỉ số duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch và có xu hướng ngày càng mạnh
dần về cuối ngày với sự bứt phá mạnh từ nhiều cổ phiếu Bluechips như MSN, VHM, HPG.. Độ rộng thị
trường nghiêng hoàn toàn về số mã tăng điểm với 318 mã so với 117 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài
bán ròng trở lại và chủ yếu vẫn tập trung tại các mã vốn hóa lớn. Với phiên tăng điểm khá tích cực, đồng
thời đã xuất hiện nhiều cổ phiếu vượt đỉnh ngắn hạn gần nhất như DGW, DGC, HSG.. cho thấy nhịp điều
chỉnh sâu đã kết thúc và xu hướng tăng ngắn hạn đang quay trở lại. Dự báo trong các phiên tới đây chỉ số
có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự tại 965-975 một lần nữa.
Nhà đầu tư ngắn hạn đã có thể mở vị thế mua trở lại, ưu tiên nhóm Bluechips thuộc VN30 hoặc nhóm
midcap có KQKD khả quan.

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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