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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

891.75(-0.79)

102.67 (-1.56)

KLGD khớp lệnh

91,260,900

19,007,217

GTGD khớp lệnh

1,872,713,000

281,724,613

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,361,820

9,703

GT mua/bán ròng

145,442,720

847,170

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

6,051,100

VCG

2,522,600

ROS

4,366,820

SHB

2,033,100

HPG

4,196,210

HUT

1,751,000

STB

3,858,970

PVS

1,639,600

MBB

3,645,490

VGC

1,379,300

- PMI 2018 của Việt Nam cao nhất 7 năm đạt 53,8đ.
- VN đứng thứ 2 TG về xuất khẩu giày dép 2018, đạt
gần 20 tỷ USD, khối FDI chiếm 78.8%.
- Giá trị xử lý nợ xấu 2018 tăng ~30% so với 2017.
- Vốn hóa TTCK cuối năm 2018 đạt 71.68% GDP.
- DT phí bảo hiểm 2018 ~133,000 tỷ, +24% so 2017
- Tập đoàn cao su VN ước LNTT 2018 đạt 4,552 tỷ.
- Giới đầu tư TQ đang rút khỏi TT BĐS trên toàn cầu.
- AAA: ước LNST 2018 đạt 200 tỷ, KH 2019 lãi 510
tỷ; DBC: KH 2019 LNST đạt 356 tỷ; FMC: LNTT
2018 vượt 200 tỷ, cao kỷ lục; HVN: ước LNTT 2018
gần 2,800 tỷ, vượt 16% KH; MBB: Quỹ JAMBF
đăng ký mua 3tr cp; VCB: LNTT 2018 hơn 18.000
tỷ, tăng 60% so 2017; DXG: uớc LNST hợp nhất
1,150 tỷ 2018, tăng 53% so cùng kỳ, vượt 8% KH;
DRC: ước lãi 29.5 tỷ trong Q1/2019.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch đầu năm -0.79 điểm về 891.75 điểm. Thanh khoản sụt
giảm nhanh chỉ đạt 92 triệu cổ phiếu , ở mức rất thấp so với trung bình các phiên gần đây. Khối ngoại
tiếp tục có phiên mua ròng hơn 145 tỷ đồng, các mã được mua vào mạnh nhất gồm VNM, CII và CTD.
- Chỉ số mở màn bằng sắc xanh và duy trì gần hết phiên giao dịch, lực bán chỉ diễn ra mạnh vào cuối
phiên chiều khiến chỉ số quay đầu giảm nhẹ. Nhiều mã vốn hóa lớn giảm sâu trong phiên ATC trước lễ
như VIC, VNM hay MSN đều hồi phục khá mạnh như để lấp khoảng trống giá trước đó, nhóm cổ phiếu
ngân hàng phiên nay giao dịch ảm đạm khi đóng cửa phần lớn trong sắc đỏ như CTG, STB, HDB.. Về kỹ
thuật, xu hướng ngắn hạn và trung hạn của VNINDEX vẫn là khá tiêu cực và chưa có dấu hiệu được cải
thiện.
- Do Tết Âm Lịch năm nay khá gần với Tết Dương Lịch nên giao dịch tháng này nhiều khả năng sẽ trầm
lắng, khối lượng giao dịch sụt giảm nhanh cũng phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư thời điểm này.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm nên để tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp và an toàn.

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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