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Thống kê Thị trường 16/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

950.79 (-15.5)

143.36 (-1.38)

KLGD khớp lệnh

448,751,740

58,094,280

GTGD khớp lệnh

9,480,928,220

833,664,144

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-12,377,700

-261,090

GT mua/bán ròng

-415,350,870

-3,581,789

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

FLC

40,801,690

PVS

10,837,100

HPG

25,538,500

ACB

8,976,700

TCB

25,236,270

VIX

4,577,800

MBB

20,068,100

SHS

3,476,900

CTG

15,774,840

NVB

3,031,700

- Tổng dư nợ tín dụng với nền KT hiện đạt 8.3 triệu tỷ,
trong đó lĩnh vực BĐS chiếm 1.6 triệu tỷ (19%).
- Mỹ: Moderna thông báo vắc xin Covid-19 của hãng
thử nghiệm giai đoạn 3 cho hiệu quả hơn 94%.
- Sản lượng công nghiệp Trung Quốc T10 tăng 6.9%
so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 6,5%.
- GDP Nhật Bản tăng trưởng 21.4% trong quý 3.
- SAB: 1/12 chốt quyền cổ tức TM 20%; DTK: 680tr
cp sẽ ny Upcom; TCM: LNST T10 đạt 19 tỷ, tăng
48% cùng kỳ nhưng là mức tăng thấp nhất 6T qua;
NAS: 30/11 chốt quyền cổ tức TM 22%; HAG: bầu
Đức đã bán 35tr cp để cơ cấu nợ vay.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -15.50 điểm về 950.79 điểm. Thanh khoản đạt 448
triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và đạt ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 415 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HDB, CTG và MSN.
Thị trường duy trì trạng thái giằng co mạnh trong biên độ khá rộng trong phiên giao dịch buổi sáng, tuy
nhiên sang đến phiên chiều đặc biệt tại những phút cuối ngày áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng tại
nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 như VIC, MSN, VHM.. khiến chỉ số ngày càng giảm sâu đồng
thời đóng cửa tại ngưỡng thấp nhất ngày. Nhóm VN30 trừ HPG còn duy trì được mức tăng nhẹ thì 29 mã
còn lại đều giảm điểm mạnh. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn diễn ra khá tiêu cực khi họ gia tăng
bán ròng mạnh trong ngày hôm qua. Với việc bán mạnh tại các mã trụ đã khiến điểm số của VN-Index rơi
rất nhanh nhưng nhìn tổng thể các cổ phiếu hàng thị trường như ngành ngân hàng, chứng khoán, thép,
dầu khí.. đa số cũng chỉ điều chỉnh nhẹ. Ngưỡng kháng cự tại vùng đỉnh gần nhất một lần nữa gặp thử
thách rất lớn, nhà đầu tư cần quan sát thêm diễn biến tại vùng này.
Xu hướng ngắn hạn của chỉ số vẫn được bảo toàn, nhà đầu tư ngắn hạn có thể mở vị thế mua vào tại các
nhịp điều chỉnh, tuy nhiên với tỷ trọng vừa phải bởi đã xuất hiện những rủi ro bất ngờ.

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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