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Thống kê Thị trường 18/11
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,469.83 (-6.02)

468.73 (+5.78)

KLGD khớp lệnh

1,016,609,500

169,610,273

GTGD khớp lệnh

32,841,503,460

4,382,578,321

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-10,772,950

-673,389

GT mua/bán ròng

-466,753,790

-11,923,993

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HPG

58,606,300

PVS

15,355,600

SSI

40,958,900

ART

10,373,300

FLC

33,052,100

KLF

9,636,100

HQC

31,185,300

SHS

9,458,600

POW

31,056,300

TVC

5,380,200

- Thứ trưởng Bộ Tài chính: TTCK Việt Nam phấn đấu
nâng hạng trước 2025, TT cổ phiếu đạt 85% GDP.
- UBCK đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra
các doanh nghiệp tăng vốn ảo.
- Bộ KH&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện chương
trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trước T12.
- Canada: CPI T10 tăng 4.7% cùng kỳ, cao nhất 18
năm.
- Trung Quốc: tập đoàn Evergrande tiếp tục bán tháo
cổ phần để trả nợ.
- Nhật: sẽ chi 488 tỷ USD cho gói kích thích KT.
- PAN: sẽ PHT 2:1 giá 15, thưởng CP 40% và PH riêng
lẻ 41.1tr cp; HUT: sẽ PH riêng lẻ 80tr cp giá 10;
LDG: chủ tịch đăng ký bán 3tr cp từ 23/11; IDC:
Bách Việt đã mua 9.8/10tr cp đăng ký; MSH: 10/11
chốt quyền cổ tức TM 45%.
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VN-Index có phiên giảm trở lại -6.02 điểm về 1,469.83 điểm. Thanh khoản đạt hơn 1 tỷ 157 triệu cổ phiếu,
tăng nhẹ so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 466 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm có SSI, HPG và VND.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh, phân hóa là chủ đạo trong phần lớn thời gian
khớp lệnh ngày hôm qua với biên độ dao động rộng. Vào cuối ngày đáo hạn phái sinh, chỉ số đã có biến
động theo chiều hướng giảm trong đó các cổ phiếu vốn hóa lớn tác động nhiều nhất gồm có GAS, MSN và
VIC.. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Thép tiếp tục là nhóm bị bán ra mạnh nhất khiến cho đa số các mã
đều giảm điểm, trong khi ở chiều ngược lại các cổ phiếu ngành Chứng khoán lại có ngày giao dịch thăng
hóa với nhiều mã tăng kịch trần như SSI, CTS, AGR.. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số mã
giảm điểm với 243 mã so với 223 mã tăng. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài khá tiêu cực khi họ
có ngày gia tăng bán ròng khá mạnh. Sự phân hóa đang diễn ra rất mạnh đồng thời áp lực chốt lời tại
nhóm ngành Thép và Ngân hàng tiếp tục sẽ tạo áp lực lên thị trường chung, nhiều khả năng nhịp điều
chỉnh vẫn chưa kết thúc với vùng kháng cự gần nhất tại ngưỡng 1,440 – 1,450 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn cân nhắc chốt lời dần tại các cổ phiếu có yếu tố đầu cơ cao. Có thể canh mua trở lại
tại vùng hỗ trợ vào nhóm Bluechips thuộc VN30.

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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