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Thống kê Thị trường 12/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

959.28 (+7.06)

144.62 (+2.8)

KLGD khớp lệnh

300,711,350

55,452,124

GTGD khớp lệnh

5,508,144,680

923,582,648

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,069,989

-1,021,580

GT mua/bán ròng

-125,991,760

-12,661,970

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

30,433,540

ACB

18,943,100

TCB

10,771,120

PVS

6,659,700

MBB

10,547,260

SHB

3,558,900

HPG

9,803,730

TNG

3,211,500

NKG

8,470,200

KLF

2,738,500

- Quốc hội thông qua dự toán ngân sách 2020 1.34
triệu tỷ, bội chi 343,670 tỷ (tương đương 4% GDP).
- Việt Nam và Anh sẽ có một thỏa thuận thương mại
vào cuối năm thay thế Hiệp định Việt Nam – EU.
- Thỏa thuận RCEP sẽ được ký vào ngày 15/11.
- TT Trump ra lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư
vào 31 công ty Trung Quốc liên quan tới quân đội.
- Đức giảm dự báo GDP 2020 âm 5.8% còn 5.1%.
- D2D: chốt quyền thưởng CP 42%; DMLS: 30/11
chốt quyền cổ tức TM 43%; PVT: 27/11 chốt quyền
cổ tức 4% TM + 15% CP;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm +7.06 điểm lên 959.28 điểm. Thanh khoản đạt 320 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá cao. Khối ngoại bán ròng hơn 125 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm có HPG, SSI và VNM.
Thị trường mở cửa tiếp tục đà tăng điểm và duy trì được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch nhờ sự hỗ
trợ rất lớn đến từ các cổ phiếu Bluechips như MWG, VCB, VIC.. độ rộng thị trường nghiêng về số lượng mã
tăng điểm với 254 mã so với 170 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng tuy nhiên áp
lực bán trong phiên hôm qua đã giảm đi đáng kể so với những phiên gần đây. Nhóm cổ phiếu midcap có
yếu tố cơ bản tốt như DGW, VHC, DGC.. vẫn cho thấy sức hút hơn so vơi mặt bằng chung, đây cũng là
nhóm có lượng cổ phiếu vượt đỉnh ngắn hạn nhiều nhất mặc dù chưa tạo được sự lan tỏa cần thiết. Nhiều
khả năng chỉ số lại quay lại trạng thái bò dần lên, đan xen các phiên tăng giảm nhẹ với sự phân hóa diễn
ra mạnh. Dự báo trong các phiên tới VN-Index sẽ kiểm định lại vùng kháng cự tại 965-975 một lần nữa.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mở vị thế mua vào tại các nhịp khi cổ phiếu điều chỉnh. Cơ cấu danh mục sang
các mã Midcap có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng.

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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