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Thống kê Thị trường 09/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

896.99 (+9.55)

102.13 (+0.87)

KLGD khớp lệnh

121,362,280

27,033,241

GTGD khớp lệnh

2,141,366,000

353,560,140

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-506,720

1,196,448

GT mua/bán ròng

24,648,881

25,050,000

Top GD HSX

Top GD HNX

DLG

9,184,540

PVS

4,555,900

FLC

7,396,470

SHB

3,394,400

CTG

5,954,880

ACB

2,195,300

MBB

5,914,110

VCG

2,056,10

ASM

4,616,500

ART

1,805,300

- Kết quả đàm phán Mỹ-Trung vẫn chưa công bố chi
tiết, tuy nhiên cả 2 nước đều thông báo đã đạt 1 số
thỏa thuận, sẽ có các cuộc đàm phán tiếp theo.
- NĐTNN mở mới 5,537 TK trong năm 2018 (tăng
2,300 TK so 2017), cao điểm mở vào tháng 3,4.
- Tính đến 31/12/2018 dư nợ công dưới 61% GDP.
- NHNN mua ròng khoảng 6 tỷ USD 2018, nợ xấu đã
giảm về 6.5%.
- WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu 2019 là 2.9%.
- SSI dẫn đầu thị phần cổ phiếu HNX + UPCoM 2018.
- BHN: Doanh thu 2018 đạt 11,098 tỷ; SJ1: Đặt KH
LNTT 35 tỷ 2019; NST: LNTT 2018 ước 16.7 tỷ
tăng 4% so cùng kỳ; SSC: 23/1 chốt quyền cổ tức
TM 20%; DXG: Dragon Capital đã nắm trên 20%;
ASM: Con trai chủ tịch muốn mua 10tr CP; VGC:
Dự kiến giao dịch trên HOSE từ trung tuần tháng 2.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trở lại +9.55 điểm lên 896.99 điểm. Thanh khoản đạt 122 triệu cổ phiếu , tăng khá
mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở mức trung bình. Khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ hơn 24 tỷ,
các mã được mua vào mạnh nhất gồm CTD và VRE.
- Thị trường có một phiên giao dịch khá tích cực, không chỉ về mặt điểm số mà còn ở sự cải thiện về thanh
khoản. Nhiều tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán cấp thứ trưởng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề chiến
tranh thương mại Mỹ-Trung cũng đã giúp các thị trường chứng khoán trên thế giới hồi phục và tác động
trực tiếp đến thị trường trong nước. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí phiên nay cùng đồng loạt tăng
điểm trở lại, trong đó mức tăng ấn tượng nhất thuộc về các cổ phiếu đầu ngành như VCB, BID, GAS.. Dự
báo trong phiên giao dịch tới, đà tăng của chỉ số có thể sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận vùng kháng cự tại
905-915 điểm.
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong giai đoạn này và chỉ nên tận dụng
những nhịp hồi nhằm cơ cấu danh mục về trạng thái an toàn hơn.

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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