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Thống kê Thị trường 06/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

954.82 (-2.32)

107.10 (-0.64)

KLGD khớp lệnh

144,514,310

35,024,657

GTGD khớp lệnh

3,166,347,000

487,479,610

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,023,700

-39,695

GT mua/bán ròng

-56,865,480

1,710,000

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

16,303,360

SHB

4,905,900

EIB

9,302,310

PVS

4,461,100

STB

4,741,210

ACB

3,343,100

HPG

4,632,240

VCG

2,936,600

CTG

4,251,890

ART

1,874,900

- EU sẽ miễn thuế và hạn ngạch nhập khẩu gạo, mía
đường từ Việt Nam.
- Từ T8 đến nay, TT Mỹ tăng cường NK tôm từ VN.
- 6/12 xăng RON95-III có mức giảm sâu 1,513đ/lít.
- T11 có thêm 312 NĐTNN mở tài khoản GDCK.
- CFO Huawei bị Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ,
TQ tuyên bố sẽ có động thái đáp trả tương tự.
- OPEC giữ nguyên sản lượng sau cuộc họp 6/12.
- CNBC: Fed có thể thắt chặt chính sách tiền tệ chậm
hơn dự báo trước đó.
- TT Anh hối thúc các nghị sỹ cứu thỏa thuận Brexit.
- OIL: muốn thoái vốn NN theo lô lớn; SCS: 19/12
chốt quyền cổ tức TM 35%; YEG: Thông qua
phương án thưởng CP tỷ lệ 200%; SLS: 07/01 trả
cổ tức TM 30%; VIC: sẽ phát hành 2,000 tỷ TP cơ
cấu nợ; DDG: 18/12 lên HNX giá TC 11,800 đ/cp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp -2.32 điểm về 954.82 điểm. Thanh khoản đạt 146
triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 64 tỷ đồng, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có TIX và HPG.
- Thị trường chứng khoán thế giới liên tục có những phiên bán tháo mạnh trong những ngày qua là nguyên
nhân chính tác động và khiến chỉ số chưa thể quay lại đà tăng điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về
các mã giảm điểm, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phiên nay cũng bắt đầu phân hóa và không còn giữ được
đà tăng để hỗ trợ thị trường. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số duy trì tích cực với vùng hỗ trợ gần
nhất tại 925-935 điểm và kháng cự tại 970-980 điểm.
- Mặc dù xu hướng VN-Index trong ngắn hạn vẫn được đánh giá là tích cực tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần
quan sát thêm những diễn biến đang xấu đi rất nhanh từ các chỉ số chứng khoán toàn cầu trong các
phiên tới đây. Chúng tôi vẫn giữ nguyên danh mục khuyến nghị với các mã gồm ACB, HCM, BSR
và VCG tại 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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