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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

952.22 (+0.32)

141.82 (+0.45)

KLGD khớp lệnh

333,115,670

43,708,099

GTGD khớp lệnh

6,856,876,390

607,484,665

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-16,618,440

639,252

GT mua/bán ròng

-586,159,970

9,113,739

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

FLC

28,538,330

PVS

13,131,800

HSG

16,192,240

ACB

4,524,400

HPG

14,564,290

KLF

2,964,400

TCB

14,433,190

SHB

2,424,400

PVD

13,230,970

SHS

1,944,000

- Quốc hội thông qua Nghị quyết KT-XH 2021: GDP
tăng 6%; GDP bình quân 3,700 USD/Ng, CPI 4%.
- 4 cổ phiếu Việt Nam (APH, HPX, HSG, KHD) vào rổ
MSCI Frontier Markets Small Cap Index.
- Dự báo XK cá tra 2020 đạt 1.5 tỷ USD (giảm 25%),
Trung Quốc – HongKong lên dẫn đầu chiếm 33%.
- Nợ xấu nội bảng 27 NH 30/9 tăng 30% so đầu năm.
- EU thông qua gói ngân sách 1,100 tỷ Euro, tăng 16
tỷ Euro, mở đường cho gói kích thích 1,800 tỷ Euro.
- Mỹ: Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Hạ Viện, còn
Đảng Cộng Hòa nhiều khả năng vẫn giữ Thượng Viện
- HCM: HFIC đăng ký bán 25tr cp; NNC: 30/11 chốt
quyền cổ tức TM 50%; DCM: PVN sẽ thoái vốn vào
2021; CTR: Viettel nâng giá khởi điểm thoái vốn lên
46,600đ/cp; VCS: LNST 9T đạt 964 tỷ, giảm 5.6%,
sẽ chia cp quỹ cho CĐ tỷ lệ 3.09%.
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VN-Index có phiên tăng điểm nhẹ trở lại +0.32 điểm lên 952.22 điểm. Thanh khoản đạt 333 triệu cổ phiếu
giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 586 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có HPG, MSN và VNM.
Thị trường giao dịch với diến biến giằng co trong biên độ hẹp là chủ đạo, sắc xanh vẫn được duy trì dù áp
lực bán lại tiếp tục gia tăng trở lại tại nhiều mã ở cuối ngày. Nhóm VN30 đa số biến động nhẹ quanh mốc
tham chiếu, trừ MWG và GAS tăng khá mạnh giúp chỉ số giữ được trạng thái tăng điểm. Độ rộng thị trường
nghiêng đôi chút về số lượng mã giảm điểm với 226 cổ phiếu so với 167 mã tăng. Điểm nhấn đáng chú ý
trong phiên hôm qua đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD, GAS khi giá dầu thế giới đang cho tín
hiệu hồi phục mạnh. Trong khi đó khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng rất mạnh. Thị trường trong nước
một lần nữa rơi vào trạng thái phân hóa mạnh và nhiều khả năng tiếp tục diễn biến giằng co trong vài
phiên tới, dòng tiền ngắn hạn đang có xu hướng quay trở lại các cổ phiếu cơ bản có KQKD tích cực như
DGC, DGW, CVT.. sau 1 thời gian tích lũy đủ dài, trong khi nhóm Bluechips lại đang có dấu hiệu chững lại.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mở vị thế mua vào tại các nhịp khi cổ phiếu điều chỉnh. Chú ý ưu tiên giải
ngân các mã Midcap có nền tảng cơ bản tốt.

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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