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Thống kê Thị trường 19/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

983.26 (+9.73)

944.92 (+7.25)

KLGD khớp lệnh

441,958,430

56,703,970

GTGD khớp lệnh

9,687,968,680

927,484,501

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

6,068,740

-1,035,410

GT mua/bán ròng

401,451,240

-19,753,763

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

26,533,130

PVS

9,673,800

FLC

20,269,810

ACB

6,411,500

ITA

18,027,730

HUT

6,006,000

TCB

16,935,520

VIX

4,166,600

HSG

14,992,660

SHB

3,474,500

- Nikkei Asia: Việt Nam sẽ tiếp tục là nước ASEAN duy
nhất tăng trưởng trong nửa đầu 2021.
- SX thép T10 đạt 2.39tr tấn, tăng 11.7% so cùng kỳ.
- Bộ Công Thương ban hành biện pháp chống bán phá
giá với một số sản phẩm nhôm của Trung Quốc.
- Trung Quốc cam kết ký nhiều hiệp định thương mại,
giảm thuế NK và tăng mua hàng hóa nước ngoài.
- EU không đạt được nhất trí về kế hoạch phục hồi trị
giá 1,800 tỷ euro.
- NTC: 4/12 chốt quyền cổ tức TM 60% + thưởng cp
2:1; HVG: Thaco sẽ bán thỏa thuận 56.5tr cp cho 1
cá nhân; HPG: đơn hàng thép cuộn cán nóng gấp 2
năng lực sx.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên thứ ba liên tiếp +9.73 điểm lên 983.26 điểm. Thanh khoản đạt
442 triệu cổ phiếu, tiếp tục trên đà tăng và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng hơn 401 tỷ, các
mã được mua vào nhiều nhất gồm có VJC, VCB và VNM.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua và có xu hướng ngày càng mạnh
dần về cuối ngày. Dù chỉ số tăng mạnh nhưng độ rộng thị trường không thực sự nghiêng hẳn về số lượng
mã tăng điểm, với chỉ 254 mã tăng so với 176 mã giảm. Dòng tiền có xu hướng quay trở lại nhóm cổ phiếu
Bluechips, trong đó các cổ phiếu đầu ngành nổi bật như VCB, GAS, FPT.. đồng loạt bứt phá giúp chỉ số nới
rộng đà tăng điểm. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận phiên mua ròng mạnh thứ
2 liên tiếp, đây là động thái rất tích cực của nhóm này sau chuỗi ngày bán ròng rất dài trước đó. Với phiên
tăng điểm tốt đi kèm khối lượng ở ngưỡng cao, chỉ số chính thức vượt qua vùng kháng cự 975 điểm để duy
trì xu hướng tăng với nhiều tín hiệu lạc quan. Các nhóm ngành chủ lực như Ngân hàng, Thép, Dầu khí vẫn
liên tục xuất hiện các cổ phiếu vượt đỉnh ngắn hạn, điều này đang tạo sự hưng phấn và lan tỏa khá tốt.
Nhà đầu tư ưu tiên danh mục vào nhóm Bluechips thuộc VN30 và nhóm Midcap có nền tảng cơ bản tốt,
tăng trưởng. Có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh 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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