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Thống kê Thị trường 27/12
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

900.81 (+9.06)

103.99 (+1.71)

KLGD khớp lệnh

111,801,210

32,483,257

GTGD khớp lệnh

2,284,417,000

404,691,803

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,416,620

119,132

GT mua/bán ròng

169,540,930

-2,426,556

Top GD HSX

Top GD HNX

HAI

6,786,940

ART

5,624,900

MBB

5,295,110

SHB

4,083,700

HPG

4,873,610

PVS

3,264,000

ITA

4,375,330

ACB

2,408,500

CTG

3,841,050

SHS

2,187,900

-

GDP 2018 đạt 7.08%, kỷ lục trong 11 năm.
CPI 2018 tăng 3.54%, đạt mục tiêu QH đặt ra.
Đến 20/12, tăng trưởng tín dụng mới tăng 13.3%.
Năm 2018, Việt Nam xuất siêu kỷ lục 7.21 tỷ USD.
VN đứng đầu IPO ĐNÁ 2018, huy động 2.6 tỷ USD.
NS thặng dư 400 tỷ lần đầu từ 2005 : tổng thu ước
đạt 1,272.5 ngàn tỷ, tổng chi đạt 1,272.1 ngàn tỷ.
- Mỹ: cân nhắc cấm DN dùng thiết bị Huawei và ZTE.
Chính phủ tiếp tục đóng cửa do vấn đề ngân sách.
- Nikkei: Năm 2019, Trung Quốc có thể tăng trưởng
yếu nhất trong 29 năm vì chiến tranh thương mại.
- VJC: bị giám sát đặc biệt, bộ GTVT nghiêm khắc
cảnh cáo; PVI: LNTT hợp nhất ước 725 tỷ, ~123%
KH; NVL: TGĐ Bùi Xuân Huy đã mua thêm 36 triệu
cp; PVT: LN 2018 ước đạt 910,4 tỷ; C32: LNST
2018 ước hơn 106 tỷ, đạt 93% KH.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index bật tăng khá mạnh trở lại +9.06 điểm về 900.81 điểm. Thanh khoản đạt 113 triệu cổ phiếu ,
tăng nhẹ so với phiên trước đó . Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 169 tỷ, các mã được mua vào
mạnh nhất gồm HPG, CTD và KDH.
- Thị trường mở cửa tăng mạnh do hiệu ứng tích cực từ chứng khoán mỹ phục hồi gần 5% đêm hôm trước,
tuy nhiên về cuối phiên giao dịch không còn duy trì được đà hưng phấn như ở đầu phiên, nhiều cổ phiếu
vốn hóa lớn đã yếu đi và điều này ảnh hưởng đáng kể đến đà tăng của các chỉ số. Các mã cổ phiếu như
VNM, VJC.. thậm chí quay đầu giảm điểm ngay trong phiên. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn vẫn
duy trì ở mức tiêu cực với hỗ trợ mạnh tại 880-890 điểm và kháng cự gần nhất tại vùng 920-925 điểm.
Với kỳ vọng chốt NAV, đà tăng nhiều khả năng tiếp tục được duy trì tại phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ,
tuy nhiên cũng mới ở trạng thái phục hồi với động lượng yếu, chưa phản ánh sự thay đổi xu thế cơ bản.
- Trước kỳ nghỉ lễ sắp tới, trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn biến động khó lường và tác
động nhiều tới chỉ số chứng khoán trong nước như thời gian vừa qua, thì chiến lược hợp lý lúc này vẫn là
giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn và chủ động.

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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