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Thống kê Thị trường 10/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

898.30 (+1.31)

101.78 (-0.36)

KLGD khớp lệnh

102,028,010

21,333,646

GTGD khớp lệnh

1,876,782,000

268,389,419

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,730,080

-89,640

GT mua/bán ròng

138,806,082

937,790

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

7,326,460

SHB

3,572,200

ROS

4,713,740

PVS

3,145,500

ASM

4,527,870

ART

2,419,900

FLC

4,229,980

VCG

1,397,600

SJF

3,876,010

ACB

1,377,600

-

VEPR dự báo 2019 GDP tăng 6.9%, lạm phát 4.28%
Thu NSNN 2018 vượt hơn 103,500 tỷ.
HSX: hệ thống quản lý GD mới sẽ hoạt động từ T8.
Kết quả đàm phán Mỹ-Trung: TQ sẽ mua thêm
nông sản, năng lượng, dịch vụ.. từ Mỹ. Phó chủ tịch
TQ muốn hợp tác sâu hơn với Mỹ sau đàm phán.
- FED sẽ kiên nhẫn hơn trong việc tăng lãi suất.
- Trung Quốc: tiếp tục tung gói giảm thuế 29 tỷ USD.
CPI T12 tăng 1.9% so cùng kỳ (kỳ vọng 2.1%), PPI
tăng 0.9% so cùng kỳ (thấp hơn dự báo 1.6%).
- Chủ tịch CTG: LNTT 2018 giảm so 2017, KH 2019
đạt 9,500 tỷ; VNM: LNTT 2018 đạt 12,309 tỷ, giảm
1.5% so cùng kỳ; LLM: Q1 sẽ thoái vốn hàng loạt
cty con; VCB: LNST hợp nhất 2018 đạt 18,356 tỷ,
tăng 62% so cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0.97%;
DRL: LNST 2018 đạt 51.6 tỷ, vượt 4% KH;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp +1.31 điểm lên 898.3 điểm. Thanh khoản đạt 102
triệu cổ phiếu , giảm so với phiên trước đó và ở mức thấp so với trung bình. Khối ngoại tiếp tục mua ròng
hơn 138 tỷ, các mã được mua vào mạnh nhất gồm VRE, MSN và VNM.
- Diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, thanh khoản cũng ở mức thấp cho thấy dòng
tiền vẫn tỏ ra lưỡng lự. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và dầu khí cũng đã có sự phân hóa mạnh, đáng
chú ý phiên nay xuất hiện cổ phiếu HCM đã cho tín hiệu khá xấu khi cổ phiếu này liên tục tạo đáy mới
trong ngắn hạn. Về xu hướng chung của chỉ số chúng tôi vẫn đánh giá nhiều khả năng trong các phiên tới
đây thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp với thanh khoản tiếp tục ở mức thấp.
- Việc phân hóa sẽ diễn ra mạnh hơn khi nhiều doanh nghiệp đã dần hé lộ kết quả kinh doanh quý 4, do
đó đà tăng giá có thể xuất hiện tại các mã cổ phiếu được dự đoán có kết quả kinh doanh tích cực và
ngược lại. Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có nền tảng
cơ bản tốt, đồng thời tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở ngưỡng an toàn.

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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