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Thống kê Thị trường 04/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

958.84 (+7.25)

107.39 (-0.25)

KLGD khớp lệnh

176,957,450

34,395,437

GTGD khớp lệnh

3,659,261,000

514,399,268

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

131,129

-990,570

GT mua/bán ròng

32,850,000

-1,220,000

Top GD HSX

Top GD HNX

EIB

37,271,730

VCG

5,275,100

MBB

7,706,990

VGC

4,057,100

FLC

6,927,400

PVS

3,706,800

STB

5,838,070

SHB

3,634,600

VPB

5,329,380

ACB

2,798,900

- Thủ tướng: Tăng trưởng GDP 2018 ước đạt 7%.
- Dragon.C đề xuất cho NĐTNN mua bán khống CK.
- ADB cho Việt Nam vay 100 triệu USD để phát triển
lĩnh vực tài chính.
- Cố vấn KT Nhà trắng: Mỹ và Trung Quốc đang “khá
gần” với thỏa thuận về sở hữu trí tuệ.
- Chủ tịch hiệp hội DN Mỹ tại VN: 1/3 DN Mỹ đang rời
Trung Quốc, coi ĐNA là lựa chọn hàng đầu.
- NTL: sẽ đạt lãi 125 tỷ như KH; SLS: 20/12 chốt
quyền cổ tức 30% TM; NCT: dự kiến trả cổ tức
100% TM; NHH: Anphat Holdings đã mua lại toàn
bộ cp của MBCap và Cadivi để nắm 49.5%; SAB:
nới room ngoại lên 100%; YEG: Sẽ thưởng cp tỷ lệ
1:2; CTD: sẽ mua lại 3.8 triệu cp quỹ; HPG: 11T
ước lãi sau thuế 8.100 tỷ vượt kế hoạch; TPB:
10/12 chốt quyền cổ tức và chia cp thưởng 28%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ hai liên tiếp +7.25 điểm lên 958.54 điểm. Thanh khoản tăng lên 177
triệu cổ phiếu. Khối khoại có phiên mua ròng nhẹ hơn 33 tỷ đồng tập trung nhiều nhất tại VNM và VRE.
- Chỉ số duy trì xu hướng tăng với sự hỗ trợ rất lớn từ các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VHM, MSN..
thanh khoản được cải thiện đáng kể cho thấy dòng tiền ngắn hạn đang dần quay trở lại. Tín hiệu kỹ thuật
ngắn hạn của thị trường đang là tích cực khi đường giá đã cắt lên biên trên dải bollinger band và bắt đầu
mở rộng sau thời gian bó hẹp trước đó. Mặc dù đang có nhiều những yếu tố ủng hộ cho một kịch bản tích
cực, tuy nhiên việc chỉ số Dow Jones bất ngờ có phiên giảm rất mạnh gần 800 điểm trong phiên GD đêm
qua rất có thể sẽ tác động lan toả đến thị trường trong nước phiên tới đây.
- Nhà đầu tư ngắn hạn nên quan sát thêm phản ứng cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của chứng
khoán thế giới có thể tác động trong phiên tới. Danh mục lướt sóng khuyến nghị thời điểm này gồm
ACB, HCM, BSR và VCG.

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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