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Thống kê Thị trường 07/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

889.64 (+8.74)

101.93 (+1.08)

KLGD khớp lệnh

85,681,980

22,446,454

GTGD khớp lệnh

1,743,625,000

485,020,231

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,616,660

1,923,236

GT mua/bán ròng

-54,083,253

31,535,851

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

4,139,200

PVS

2,807,200

CTG

3,982,660

SHB

2,727,300

STB

3,702,750

HUT

2,604,200

ASM

3,456,510

ART

2,064,300

ROS

3,103,080

VCG

1,565,600

- Báo Hàn Quốc: Hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim
lần 2 có thể tổ chức tại Hà Nội.
- NHNN: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 2019 khoảng
14%, ưu tiên 'room' cho nhóm áp chuẩn Basel II
sớm (VCB, VIB và OCB).
- Thủ tướng yêu cầu chuyển các DN chưa thoái vốn
sang SCIC trước ngày 31/3.
- SCIC ước đạt 8,253 tỷ lãi ròng 2018 (vượt 53%
KH), doanh thu thoái vốn 7,693 tỷ.
- Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) bất ngờ từ chức.
- Bắc Kinh: Cả Mỹ và Trung Quốc đều muốn tiến tới
1 thỏa thuận. TQ tự tin giải quyết được căng thẳng.
- Nghị viện Anh sẽ bỏ phiếu thỏa thuận Brexit 15/1.
- VGT: KH LNTT 2019 tăng 12%, LNTT 2018 ước
1,532.9 tỷ vượt hơn 16% KH, tăng 6.2% so 2017;
PHR: LNTT 2018 đạt 622 tỷ, vượt gần 40% KH.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên đầu tuần +8.74 điểm lên 889.64 điểm. Thanh khoản đạt 87 triệu cổ
phiếu, giảm so với phiên trước đó và ở mức rất thấp so với trung bình. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn
54 tỷ, các mã bị bán ra mạnh nhất gồm VJC và VIC.
- Thị trường mở cửa tăng khá mạnh do hiệu ứng tích cực từ thị trường Mỹ phiên cuối tuần trước, số mã
tăng giá chiếm đa số và trên diện rộng. Các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí cùng đồng loạt
tăng điểm tuy nhiên nhịp hồi phục lại không đi kèm với khối lượng tương ứng khi mà thanh khoản phiên
nay tiếp tục sụt giảm khá mạnh khiến chỉ số chốt phiên có phần đuối sức, thậm chí đã xuất hiện một vài
bluechips trong nhóm VN30 như HPG, CTG, NVL.. quay đầu giảm điểm trở lại. Chúng tôi vẫn đánh giá
đây chỉ là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật và còn quá sớm để kỳ vọng việc thị trường đã tạo đáy trong
ngắn hạn.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục tận dụng nhịp hồi phục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, tránh
việc mua đuổi trong giai đoạn 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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