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Thống kê Thị trường 03/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

878.22 (-13.53)

100.52 (-2.15)

KLGD khớp lệnh

133,569,060

29,543,455

GTGD khớp lệnh

2,564,999,000

391,801,480

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

916,400

-1,637,900

GT mua/bán ròng

120,090,470

-16,994,472

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

8,560,650

SHB

6,881,400

HPG

6,877,510

PVS

3,053,100

STB

6,284,880

ART

2,656,200

FLC

6,074,050

VGC

1,992,900

CTG

5,513,360

ACB

1,955,000

- Thủ tướng: VN phấn đấu lọt top 15 nước nông
nghiệp phát triển nhất.
- Huy động từ trái phiếu DN 2018 đạt 39,445 tỷ, huy
động từ IPO đạt 21,942 tỷ, cùng cao nhất 5 năm.
- BBC: Ông Trump và Kim Jong-un sẽ sớm g ặp lại
nhau. Không nhượng bộ Thượng viện, ông Trump
cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa dài hạn.
- PMI T12 Mỹ giảm chạm đáy 2 năm.
- HVG: đặt KH lãi 2019 đạt 255 tỷ; VGC: Được chấp
thuận niêm yết HOSE; SSI: Dragon Capital trở
thành cổ đông lớn; TPB: LNTT 2018 đạt 2,258 tỷ,
tăng gần gấp đôi cùng kỳ , nợ xấu ~1%; PHP:
LNTT 2018 hơn 325 tỷ, giảm 42% so với cùng kỳ;
CNG: LNTT 2018 ước 140.67 tỷ, giảm nhẹ so cùng
kỳ; DCM: LNTT ước đạt 685 tỷ hoàn thành KH.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm khá mạnh -13.53 điểm về 878.22 điểm. Thanh khoản đạt 135
triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó . Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 120 tỷ, các mã
được mua vào mạnh nhất gồm CTD, VNM và GAS.
- Chỉ số chính thức phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh tại 880-890 điểm sau 4 lần bật lên tại mốc này, qua đó xác
nhận VN-Index đã thủng mức đáy được xác lập trong năm 2018 và tạo đáy mới trong ngắn hạn. Độ rộng
thị trường nghiêng hoàn toàn về các mã giảm điểm, nhiều mã thuộc VN30 cùng đồng loạt giảm sâu như
BID, CTG, HCM, GAS.. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn duy trì ở mức tiêu cực, nhiều khả năng
đà giảm sẽ còn tiếp tục trong các phiên tới khi mà tâm lý nhà đầu tư lúc này đã trở nên bi quan hơn.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp để đảm bảo việc quản trị rủi ro danh
mục. Các nhịp hồi phục nếu xuất hiện vẫn là cơ hội để giảm tỷ trọng cổ phiếu cho những nhà đầu tư còn
cầm nhiều hàng.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

