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Thống kê Thị trường 05/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

957.14 (-1.70)

107.74 (+0.35)

KLGD khớp lệnh

153,813,590

41,894,002

GTGD khớp lệnh

3,364,858,000

639,289,882

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-445,900

-2,907,811

GT mua/bán ròng

-17,460,000

-33,150,000

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

12,889,350

PVS

6,053,500

HPG

8,092,180

VCG

5,604,000

STB

6,617,680

SHB

4,584,700

ITA

5,512,090

ACB

3,443,800

CTG

5,058,040

VGC

2,838,400

- T11 các quỹ VNM, FTSE, MSCI bị rút ròng ~400 tỷ.
- Reuters: Foxconn cân nhắc xây dựng nhà máy sản
xuất iPhone ở VN.
- Hàn Quốc sẽ tăng cường nhập khẩu hàng hoá VN
- Thanh khoản phái sinh T11 tăng 16%.
- FPT online và Cienco4 chào sàn Upcom ngày 10/12
với giá TC 110,000đ/cp và 14,000đ/cp.
- TCT thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP) LNTT 11T
đạt 8,935 tỷ vượt 52% KH, sản lượng vượt 8% KH.
- Trung Quốc: tin sẽ đạt thỏa thuận thương mại với
Mỹ; dự định mua dầu thô từ Mỹ trở lại từ T3/2019.
- Trump dọa tái áp thuế TQ 2 lần trong ngày 4/12.
- VCB: đã bán 23.7tr cp MBB và 35tr cp EIB; HAR:
VinaCap đã bán hết 11% cp; VGC: cty mẹ đạt 95%
KH lợi nhuận sau 11T; TMW: 12/12 chốt quyền cổ
tức TM tỷ lệ 30%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm nhẹ trong phiên hôm nay -1.70 điểm về 957.14 điểm. Thanh khoản đạt 154
triệu cổ phiếu, vẫn duy trì ở mức khá so với trung bình. Khối ngoai phiên nay bán ròng hơn 17 tỷ đồng,
tập trung nhiều nhất tại HPG và VHM.
- Thị trường giảm khá mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch do ảnh hưởng tiêu cực từ chứng khoán thế giới,
tuy nhiên về cuối phiên chỉ số dần hồi phục trở lại nhờ được lực cầu khá tốt hỗ trợ, nhiều mã bluechips
thậm chí đã đảo chiều tăng ấn tượng như BVH, VCG, VCB.. Có thể thấy rằng tâm lý nhà đầu được cải
thiện nhiều và không còn bị ảnh hưởng quá lớn từ những tác động bên ngoài như trong thời gian trước
đó. Trong các phiên tới đây chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục hướng đến vùng kháng cự gần nhất tại
vùng 970-980 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục canh các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu. 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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