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1. Nhận định chung

Sau phiên hồi phục tương đối tích cực vào đầu tuần, đà giảm diễn ra mạnh mẽ

vào phiên ngày thứ ba 11/10, sắc đỏ và xanh lơ bao trùm mọi nhóm ngành, chỉ

số VNINDEX có lúc nhúng qua vùng 1000, nhưng sau đó kịp thời trở lại. Tuy

nhiên sau đó, thị trường đã có phiên hồi phục khá ấn tượng từ ngày thứ tư. Mặc

dù dòng tiền mạnh vẫn chưa nhập cuộc, nhưng nhịp tăng phục hồi vẫn duy trì

được khá tốt trong 3 phiên giao dịch liên tiếp. Tuy nhiên, VN-Index sẽ cần vượt

qua ngưỡng kháng cự tiếp theo 1.060 - 1.070 điểm để xác lập xu hướng tăng

điểm chắc chắn hơn. Hết phiên giao dịch ngày thứ sáu, chỉ số VND-Index đóng

cửa tại 1,061.85 điểm với mức thanh khoản gần 14,5 nghìn tỷ VNĐ. Diễn biến

tích cực của thị trường Chứng khoán thế giới cũng đã góp phần củng cố kỳ vọng

của Nhà đầu tư trong nước vào xu hướng tăng điểm chắc chắn hơn vào cuối

tuần.

2. Đánh giá trạng thái các nhóm ngành nổi bật:

Ngân hàng & Chứng khoán, Bất động sản: Là nhóm ngành tác động khá lớn đến thị trường, vì thế các cổ phiếu trong nhóm có đà tăng tốt sẽ góp phần không

nhỏ trong việc nâng đỡ và đưa chỉ số đi lên. Trong các phiên hồi phục nhóm Ngân hàng dẫn đầu đà tăng, nhiều mã tăng trần trong phiên ngày 12/10 và duy trì

trạng thái tăng đến hết phiên ngày thứ 6. Chứng khoán, Bất động sản cũng có dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên đến phiên ngày thứ 6, nhóm Bất động sản có

dấu hiệu đi ngược dòng đà tăng của thị trường khi bị cản đường bởi các mã lớn VHM, VIC, NVL.

Dầu khí: Vẫn được đánh giá là nhóm ngành khỏe và có tiềm năng phát triển trong tương lai, tuy nhiên gần đây nhóm này bị ảnh hưởng không ít bởi diễn biện tiêu

cực của giá dầu Thế giới và có những biến động khó lường. NĐT nên thận trọng theo sát diễn biến của thị trường để đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời.

Xây dựng – Đầu tư công và Thực phẩm: Sau nhiều phiên suy yếu, những nhóm ngành này bất ngờ bật đà tăng tốt trờ lại vào những phiên hồi phục cuối tuần.

Tuy nhiên, NĐT vẫn cần thận trọng và theo dõi thêm để xác nhận nhóm ngành này đã thực sự trở lại đà tăng hay chưa.


