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Thống kê Thị trường 18/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

973.53 (+4.63)

146.8 (+0.22)

KLGD khớp lệnh

417,547,740

59,170,462

GTGD khớp lệnh

8,775,624,750

922,777,020

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,497,420

-1,186,769

GT mua/bán ròng

479,899,450

-15,857,576

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

22,974,320

SHS

9,325,700

TCB

22,760,740

ACB

7,770,500

HPG

22,115,200

PVS

7,005,500

HBC

17,441,730

VIX

3,212,200

GEX

15,541,890

SHB

2,889,600

- Dự báo review 2 quỹ ETF Q4: giữ nguyên danh mục.
- IMF nâng dự báo tăng trưởng GDP VN 1.6 lên 2.4%.
- TPDN phát hành T10 qua HNX chỉ đạt 9,504 tỷ, tiếp
tục giảm kể từ sau Nghị định 81 sửa đổi.
- Xuất khẩu sang Mỹ sau 10T đạt 62.3 tỷ USD, tăng
24% cùng kỳ, tổng kim ngạch XNK đạt 73.9 tỷ USD.
- Pfizer đã hoàn tất thử nghiệm vắc xin, hiệu quả 95%.
- UBCK Mỹ (SEC) đang tăng tốc để công bố đề xuất
hủy niêm yết với công ty Trung Quốc vào cuối năm.
- Các chính phủ, NHTW toàn cầu đã cam kết chi 19.5
ngàn tỷ USD để cứu trợ KT từ khi bắt đầu Covid-19.
- Xuất khẩu Nhật T10 chỉ giảm 0.2% so dự báo 4.5%.
- GMD: VI Fund II đăng ký bán 42.85tr cp; FPT: LNST
T10 đạt 372 tỷ, tăng 9.7%; NBB: đã mua 15tr cp
quỹ; MAFMVN30: 8/12 quỹ ETF thứ 3 mô phỏng
VN30 sẽ ny HoSE
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VN-Index duy trì đà tăng điểm +4.63 điểm lên 973.53 điểm. Thanh khoản đạt 417 triệu cổ phiếu, tăng
mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại trở lại mua ròng hơn 479 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có VIC, VRE và VNM.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua với biên độ dao động tương đối rộng. Áp lực cung vẫn là rất lớn khi mà chỉ số tiến vào vùng
kháng cự mạnh tuy nhiên lực cầu phiên hôm qua là khá tích cực và sẵn sàng mua lên tại các mã cho tín
hiệu bứt phá. Nhóm cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 ghi nhận nhiều mã bật tăng mạnh và tạo đỉnh ngắn
hạn mới như GAS, HPG, CTG.. chính điều này đã củng cố và tạo sự lan tỏa tốt đến thị trường chung. Khối
nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ có phiên mua ròng trở lại rất mạnh sau chuỗi ngày bán ròng trước đó. Dự
báo VN-Index có thể tiếp tục gặp áp lực rung lắc mạnh khi tiếp cận vùng kháng cự 975 điểm trong phiên
hôm nay, tuy nhiên cơ hội để chỉ số vượt qua vùng cản để tiếp tục chinh phục các cột mốc mới là rất lớn.
Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên danh mục vào nhóm Midcap có nền tảng cơ bản tốt, tăng trưởng. Có
thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cho vị thế ngắn hạn.

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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