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TIN VĨ MÔ:

+ Xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD trong 10 tháng.

+ Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29-30/10;

+ Xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam-Trung Quốc đạt hơn 9.8 tỷ USD;

+ GDP Mỹ ‘bùng nổ’ trong quý III, tăng trưởng kỷ lục 33.1%;

+ Vàng thế giới xuống thấp nhất trong 1 tháng;

+ Việt Nam có 1,173 ca nhiễm và 35 ca tử vong vì Covid - 19; Thế giới có 44,748,874 ca nhiễm

và 1,179,063 ca tử vong vì Covid - 19 tính đến sáng ngày 28/10/2020.

CÁC CỔ PHIẾU TRONG DANH MỤC TRADING

+ VHC : Khuyến nghị mua ở vùng giá 34 – 36, chốt lời.

+ GIL : Khuyến nghị mua ở vùng giá 21.5, chốt lời.

+ BFC : Khuyến nghị mua ở vùng giá 15-16, cắt lỗ.

+ ACB : Khuyến nghị mua ở vùng giá 23.2, chốt lời.

+ PNJ : Khuyến nghị mua ở vùng giá 62 – 64, chốt lời.
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Sau 2 phiên nỗ lực tăng mạnh vào cuối tuần qua, chỉ số

Vnindex đã bắt đầu vào chu kỳ điều chỉnh mạnh, Vnindex rơi

từ 960 điểm xuống mức 919 điểm trong ngày hôm qua.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số Vnindex đã tạo một cây nến đỏ cho tín

hiệu khá xấu khi che phủ hoàn toàn các nến xanh trước đó,

cho tín hiệu thị trường đảo chiều, và thực tế là Vnindex đã rơi

hơn 40 điểm và chưa có dấu hiệu hồi phục. Theo quan sát

của chu kỳ trước, khi kết thúc và các doanh nghiệp niêm yết

bắt đầu ra BCTC Q2, thị trường cũng rơi gần 100 điểm, khả

năng chu kỳ này sẽ tiếp tục lặp lại khi các tin tức về BCTC Q3

đã bắt đầu xuất hiện.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 2,426 tỷ trong tuần trước và tiếp

tục bán ròng hơn 1,400 tỷ đồng từ đầu tuần tới nay, việc bán

ròng đã diễn ra liên tục và chưa có vẻ ngừng lại. Thị trường

cũng sẽ tiếp tục downtrend, nhà đầu tư nên tạm thời giữ tỷ

trọng an toàn và quan sát thêm trong thời gian tới, đến khi thị

trường có dấu hiệu tạo đáy

Khuyến nghị:.Thị trường đang trong downtrend mạnh, có thể sẽ xuất hiện 1 vài đợt

tăng giá điều chỉnh, nhưng nhà đầu tư nên tranh thủ cơ hội để giảm hàng, quan sát

thêm trong thời gian tới.



KHUYẾN CÁO

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin

đều được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu

trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông

tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào.

Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát

hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của FNS.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.


