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- Thủ tướng: Định hướng điều hành 2019 của CP
tăng trưởng kinh tế là trọng tâm.
- Dự báo review ETF Q4/2018: MVIS thêm PLX, FTSE
loại HSG và HBC thêm HNG.
- Sẽ hoàn thành thoái vốn NN tại Hanel trước 31/12.
- DN Việt đầu tư ra nước ngoài 357tr USD trong 11T.
- H.Quốc lần đầu tiên cấp visa 10 năm cho người VN.
- KTNN chuyển C.A hồ sơ điều tra sai phạm tại PVN.
- J.P. Morgan: Dự báo GDP Trung Quốc sẽ tăng chậm
lại, xuống 6,1% năm tới.
- VCB và VIB: là 2 NH đầu tiên đáp ứng chuẩn Basel
II tại VN; DBT: giảm nửa KH LN 2018, sẽ trả cổ
tức 8%, khóa room ngoại 0%; TRC: 24/12 chốt
quyền cổ tức TM tỷ lệ 20%; UIC: 14/12 chốt quyền
cổ tức TM tỷ lệ 14%; DGC: 10T LNST đạt 708,5 tỷ,
17/12 chốt quyền nhận cổ tức 10% TM và 15% CP.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ ba liên tiếp +7.08 điểm lên 930.2 điểm. Thanh khoản đạt 97 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và vẫn ở mức thấp so với trung bình. Khối ngoại tiếp tục có phiên
mua ròng hơn 55 tỷ đồng.
- Chỉ số có nhịp tăng điểm khá tốt vào cuối phiên chiều, với sự hỗ trợ rất lớn từ đà tăng của các mã các cổ
phiếu vốn hóa lớn như SAB, VCB, VNM.. Ngoài ra nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên nay cũng đồng loạt
tăng điểm trở lại. Độ rộng thị trường khá cân bằng khi số mã tăng và giảm giá đã không còn sự chênh
lệnh đáng kể, thanh khoản thị trường vẫn ngày một suy yếu và chưa có tín hiệu được cải thiện. Một lần
nữa thị trường tiệm cận mốc kháng cự được đánh giá là khá mạnh tại vùng 932 điểm do đó trong phiên
tới đây nhiều khả năng lực bán ra sẽ được gia tăng trở lại và sẽ có rung lắc manh.
- Với việc liên tục kéo các mã vốn hóa lớn như hiện nay thì rất khó để thu hút dòng tiền ngắn hạn quay trở
lại. Do vậy chúng tôi vẫn kỳ vọng nhóm cổ phiếu ngân hàng đang được đánh giá là tiềm năng nhất hiện
nay có thể xuất hiện nhịp hồi phục rõ nét hơn trong ngắn hạn.

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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