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Thống kê Thị trường 26/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

891.75 (-6.19)

102.28 (-0.16)

KLGD khớp lệnh

102,676,480

25,534,772

GTGD khớp lệnh

2,042,551,000

339,853,575

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,993,680

-130,830

GT mua/bán ròng

118,963,280

-2,273,412

Top GD HSX

Top GD HNX

HAI

4,840,940

VCG

4,362,200

FLC

4,127,560

SHB

2,579,100

HSG

4,041,020

ART

1,918,600

HPG

3,827,010

VGC

1,528,400

ROS

3,370,710

ACB

1,517,900

- DJ tăng 1,000 điểm, phiên mạnh nhất từ T3/2009,
sau tin doanh số bán lẻ kỳ nghỉ lễ cao nhất 6 năm.
- Đàm phán TM Mỹ-Trung sẽ diễn ra từ đầu T1/2019.
- Trump: CK Mỹ giảm là cơ hội rất tốt để mua vào.
CP sẽ đóng cửa tới khi có NS xây tường biên giới.
- Chứng khoán Châu Á 2018 “bốc hơi” 5,600 tỷ USD.
- 11T VN xuất khẩu sang Mỹ 43.4 tỷ USD, tăng 19.4%
- DN FDI xuất siêu 32.8 tỷ USD trong 2018.
- Năm 2018 XK toàn ngành dệt may vượt 36 tỷ USD,
tăng 16,1% so với năm ngoái.
- Nước sạch Bắc Ninh (MCK: BNW) sẽ lên UPCoM vào
ngày 28/12 với giá TC 10,000 đ/cp.
- MSN: Masan Corp đã bán hơn 12tr cp; ASM: sẽ trả
cổ tức 7% bằng CP; HSG: Chủ tịch Lê Phước Vũ đã
mua 4 triệu cp; VIC: Ngày 31/12 VinMart+ khai
trương 117 cửa hàng;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ mười liên tiếp -6.19 điểm về 891.75 điểm. Thanh khoản đạt 104
triệu cổ phiếu , giảm khá mạnh so với phiên trước đó . Khối ngoại có phiên mua ròng hơn 118 tỷ, các mã
được mua vào mạnh nhất gồm HPG, KDH và BID.
- Thị trường mở cửa tăng điểm nhẹ trong nửa đầu phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên lực cầu giá cao
không mạnh thể hiện ở nền tảng thanh khoản thấp đã dẫn đến sự suy yếu của chỉ số về cuối phiên giao
dịch. Độ rộng thị trường cân bằng và có sự phân hoá mạnh, việc giảm mạnh tại một vài cổ phiếu vốn hoá
lớn tiếp tục áp lực đến nỗ lực phục hồi của thị trường chung như VHM, GAS, BVH.. Thị trường một lần
nữa lùi về vùng kháng cự mạnh và tiếp cận mốc rất quan trọng tại 880-890 điểm, đây cũng là mốc đáy
trong suốt năm 2018. Các chỉ báo kỹ thuật gồm MFI và RSI tiếp tục vào vùng quá bán khá sâu do đó rất
có thể sẽ có nhịp hồi phục vào các phiên sắp tới.
- Thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua có phiên bật tăng rất mạnh gần 5%, đó sẽ là động lực rất lớn cho
thị trường trong nước vào thời điểm này. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục để lướt
sóng các mã cổ phiếu có sẵn trong danh mục.

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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