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Thống kê Thị trường 03/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

951.59 (+25.05)

107.64 (+2.81)

KLGD khớp lệnh

158,649,680

42,956,114

GTGD khớp lệnh

3,526,594,000

660,536,543

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,211,470

-937,484

GT mua/bán ròng

142,450,000

-16,970,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

10,674,800

PVS

8,692,700

MBB

10,288,180

SHB

7,390,200

CTG

6,826,140

ACB

4,686,400

FLC

4,477,940

VCG

4,167,200

VPB

3,882,890

VGC

1,575,400

- PMI T11 của VN lên sát kỷ lục lên 56,5 điểm.
- Doanh thu bán lẻ 11 tháng cán mốc 3 triệu tỷ.
- Bộ Công thương: Sẽ có kịch bản điều chỉnh giá điện
2019 trong T12.
- Qatar tuyên bố rút khỏi OPEC từ ngày 1/1/2019.
- 6/12 Opec, Nga họp về biện pháp kiểm soát giá dầu
- Nga và Ả-rập Xê-út sẽ gia hạn thỏa thuận OPEC+.
- Mỹ và Trung Quốc mâu thuẫn trong hàng loạt
tuyên bố sau thỏa thuận “đình chiến” 90 ngày.
- MSH: 12/12 chốt quyền cổ tức TM 40%; KDH:
nhóm Dragon Capital đã mua thêm 5tr cp; FMC:
doanh số 11T vượt KH năm 6%, LN đạt 180 tỷ;
AAA: Trúng thương vụ 1,400 tỷ với đối tác Nhật
Bản; DRH: ước lãi trước thuế 72 tỷ 2018.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm mạnh trong phiên đầu tuần +25.05 điểm lên 951.59 điểm. Thanh khoản khớp lệnh
cải thiện đạt 159 triệu cổ phiếu, tăng khá so với các phiên gần đây. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn
142 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất tại VNM, HDB và BID.
- Diễn biến tích cực đã lan tỏa lên thị trường trong nước và khu vực sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được
thỏa thuận đình chiến tại sự kiện G20 cuối tuần trước. Có thể nói đây chính là động lực cần thiết để phá
vỡ xu hướng giằng co trong suốt thời gian vừa qua, chỉ số đã bứt phá qua vùng kháng cự một cách mạnh
mẽ kèm khối lượng giao dịch được cải thiện. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về các mã tăng điểm
và không ngoài dự đoán khi nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã có phiên tăng rất tốt (BID, HDB, ACB,
VCB.. ). Có thể nói xu hướng ngắn hạn đã quay trở lại kênh tăng giá với kháng cự tiếp theo tại vùng 970980 điểm.
- Với việc tăng mạnh phiên hôm nay, VN-Index đã hình thành được kênh tăng mới trong ngắn hạn do đó
tại các phiên điều chỉnh sẽ là cơ hội để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Nhóm ngân hàng và chứng
khoán vẫn được đánh giá sẽ là nhóm cổ phiếu thu hút được dòng tiền mạnh nhất trong thời điểm này.

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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