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- FDI 11T: BĐS đứng thứ 2 đạt 6.5 tỷ $, chiếm 21.5%
- Đại sứ TQ: Chiến tranh thương mại kéo dài có thể
châm ngòi khủng hoảng tài chính.
- G.Sachs: giá dầu, vàng sẽ phục hồi trong 2019.
- Morgan Stanley: Các NĐT nên ưu tiên cổ phiếu ở
các thị trường mới nổi, đừng đổ tiền vào TTCK Mỹ.
- TT Trump: Thỏa thuận Brexit có thể đe dọa tới thỏa
thuận TM Mỹ-Anh trong tương lai.
- Reuters: T11 các quỹ đầu cơ đã rút 12 tỷ USD khỏi
thị trường dầu lửa. ILO: Tăng trưởng tiền lương
toàn cầu thấp nhất trong một thập kỷ qua.
- HNG: TGĐ của HAG sẽ bán 500,000cp; LIX: 11/12
chốt quyền nhận cổ tức TM tỷ lệ 30%; VCS: 7/12
chốt quyền nhận cổ tức TM tỷ lệ 10%; CAV: 12/12
chốt quyền nhận cổ tức TM tỷ lệ 15%; CTI: KH lãi
ròng 2019 gần 192 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp +2.09 điểm lên 923.12 điểm. Thanh khoản đạt 109
triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn ở mức khá thấp. Khối ngoại tiếp tục có phiên
mua ròng hơn 88 tỷ đồng.
- Mặc dù là một phiên tăng điểm, nhưng diễn biến của VN-Index cho thấy thị trường vẫn bị chi phối bởi áp
lực giảm giá trên diện rộng với độ rộng thị trường nghiêng về các mã giảm điểm. Xu hướng kéo chỉ số
thông qua các mã vốn hóa lớn gồm VNM, VIC, SAB… vẫn tiếp tục diễn ra. Với việc thanh khoản vẫn duy
trì ở mức khá thấp như hiện nay thì cơ hội vượt kháng cự tại vùng 925-932 điểm không được đánh giá
cao. Nếu không có sự cải thiện của dòng tiền thì diễn biến giằng co và dao động trong biên độ hẹp nhiều
khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong 1 vài phiên GD sắp tới.
- Chiến lược cho nhà đầu tư ngắn hạn vẫn chưa thay đổi. Với nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu cao nên canh
giảm tỷ trọng khi chỉ số tiệm cận vùng kháng cự, việc lướt sóng vẫn ưu tiên trong danh mục có sẵn.

Danh mục chú ý: tạm dừng khuyến nghị do diễn biến TT đang chuyển biến tiêu cực khó lường.
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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