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Thống kê Thị trường 17/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

968.9 (+18.11)

146.58 (+3.22)

KLGD khớp lệnh

352,314,960

66,052,735

GTGD khớp lệnh

7,248,739,620

1,134,253,308

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,259,239

-246,873

GT mua/bán ròng

-127,474,930

-6,492,061

Top GD HSX

Top GD HNX

TCB

17,457,030

ACB

16,771,100

PVD

17,234,050

PVS

10,557,200

HPG

16,228,900

TNG

3,978,400

HSG

11,754,310

VIX

3,677,400

MBB

9,945,750

SHB

3,650,700

- Chính phủ: Phấn đấu tăng trưởng cả năm từ 2.5-3%.
- Hiệp hội gỗ: dự kiến XK 12 tỷ USD đồ gỗ trong 2020.
- Khối FDI sau 10T xuất siêu tới 28.92 tỷ USD (cả nước
xuất siêu 19.5 tỷ USD).
- Dự báo dự trữ ngoại hối cuối năm đạt 100 tỷ USD.
- Tính đến tháng 10/2020, Hàn Quốc đứng đầu về vốn
đầu tư tại VN với 8,900 dự án, tổng vốn 70.4 tỷ USD.
- OPEC+ xem xét khả năng trì hoãn kế hoạch tăng sản
lượng dầu.
- HVN: Quốc hội thông qua hỗ trợ: vay 4,000 tỷ lãi
suất 4% và tăng VĐL 8,000 tỷ; HDB: 30/11 chốt
quyền cổ tức CP 26.9%; TPB: 1/12 chốt quyền cổ
tức CP 20%; NCB: con chủ tịch đk mua 9tr cp; HLD:
2/12 chốt quyền cổ tức TM 45%.
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VN-Index quay đầu tăng điểm mạnh trở lại +18.11 điểm lên 968.90 điểm. Thanh khoản đạt 352 triệu cổ
phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 127 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HDB, VPB và PVD.
Sau khi chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm ấn tượng, những lo ngại về dịch bệnh trong nước cũng
được xác nhận là không có cơ sở, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên tích cực hơn giúp chỉ số lấy lại tất cả
những gì đã mất từ phiên trước đó. Nhóm cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 ghi nhận 29 mã tăng và chỉ duy
nhất 1 mã đứng giá (hoàn toàn trái ngược với phiên hôm trước) trong đó nhiều cổ phiếu trụ tăng mạnh
như VIC, VCB, GAS.. giúp chỉ số đóng cửa đạt ngưỡng cao nhất ngày. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
cũng có sự cải thiện đôi chút khi mà áp lực bán phiên qua đã giảm khá nhiều. Xu hướng ngắn hạn vẫn duy
trì trạng thái tích cực, điều này đang được củng cố hơn khi xuất hiện khá nhiều cổ phiếu vượt đỉnh gần
nhất như nhóm cp dầu khí, thép.. Dự báo trong phiên hôm nay chỉ số sẽ tiếp tục đà tăng để kiểm định lại
vùng kháng cự tại 975 điểm thêm 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 Midcaps 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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