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Thống kê Thị trường 08/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

887.44 (-2.20)

101.27 (-0.66)

KLGD khớp lệnh

91,184,790

23,068,390

GTGD khớp lệnh

1,656,579,000

270,850,647

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,731,940

-449,400

GT mua/bán ròng

-128,072,324

5,870,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

6,679,160

ART

2,939,300

CTG

5,636,280

PVS

2,780,500

ROS

3,418,720

VCG

2,688,500

ASM

3,339,530

HHG

1,960,100

MBB

3,172,190

SHB

1,688,600

- Đàm phán TM Mỹ-Trung bất ngờ kéo dài thêm 1
ngày, đã có tiến triển trong 1 số nội dung. Dự kiến
sẽ tổ chức đối thoại cấp nội các vào cuối tháng 1.
- Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phê duyệt phương
án thoái vốn, cơ cấu lại DNNN trước 15/1.
- 2019 Bộ CT sẽ thanh tra hàng loạt TCT, Tập đoàn.
- TTCK VN có 2.2tr TK GDCK, tăng 13.6% so 2017.
- PVEP lãi ròng 2018 đạt 6,318 tỷ. PVN doanh thu
2018 ước đạt 626,800 tỷ vượt 18.1% KH, tăng
25.9% so với cùng kỳ.
- 1,000 tỷ USD đang chảy khỏi Anh vì Brexit.
- DGC: sẽ trả cổ tức 10% TM + 15% CP; POW: KH
LNTT 2018 tăng 8%; FOC: 15/1 chốt quyền cổ tức
TM 50%; HOT: LNTT 2018 đạt 24 tỷ vư ợt 17.7%
KH, tăng 57% so 2017; TIX: LNST 86.7 tỷ, vượt
15% KH, nâng cổ tức lên 25%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm nhẹ trở lại -2.20 điểm về 887.44 điểm. Thanh khoản đạt 92 triệu cổ phiếu , dù
tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 128
tỷ, các mã bị bán ra mạnh nhất gồm CTG, VIC và NVL.
- Thị trường giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, những nỗ lực tăng trở lại vào cuối ngày của một
số mã đầu ngành dầu khí và ngân hàng như GAS, PVD, VCB.. nhưng với động lực khá yếu chưa thể giúp
thị trường duy trì được đà tăng giá trước đó. Các cổ phiếu trong nhóm VN30 có phiên phân hóa mạnh,
cung cầu trên thị trường đang ở vào trạng thái khá cân bằng. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy
tâm lý nhà đầu tư vẫn đang giữ sự thận trọng và hạn chế giao dịch khi xu hướng thị trường còn nhiều
hoài nghi.
- Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung kéo dài thêm 1 ngày, kết quả sẽ sớm được công bố và tác động
nhiều đến diễn biến thị trường thế giới cũng như trong nước trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên chú trọng
đến việc quan trị rủi ro trong thời điểm 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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