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Thống kê Thị trường 28/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

912.18 (+3.30)

102.31 (-0.43)

KLGD khớp lệnh

105,335,970

26,230,825

GTGD khớp lệnh

1,745,693,227

325,764,016

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

5,645,388

853,177

GT mua/bán ròng

112,455,260

23,910,000

Top GD HSX

Top GD HNX

DLG

16,811,450

PVS

4,170,300

CTG

4,441,160

SHB

4,081,900

FLC

3,615,050

VCG

3,043,600

MBB

2,873,640

ART

2,519,700

STB

2,703,010

VGC

1,796,100

- Tỷ lệ vỡ nợ TP nội địa 2018 của TQ lên cao kỷ lục.
- TT Trump: CP Mỹ vẫn có thể đóng cửa một lần nữa.
- Mỹ: cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela.
Gỡ lệnh tr ừng phạt cho Tập đoàn nhôm thép Nga.
Bộ Tư pháp truy tố hình sự chống lại Huawei.
- CP Anh không chấp nhận Brexit không thỏa thuận.
TT Anh dự định bỏ phiếu về Brexit lần 2 vào 13/2.
- Fitch cảnh báo hạ xếp hạng tín nhiệm nhiều thị
trường mới nổi trong 2019.
- WTO bắt đầu cuộc điều tra nhằm vào khoản thuế
250 tỷ USD Mỹ áp lên hàng hóa TQ.
- VHC: LNST 2018 đạt 1,452 tỷ gấp 2,4 lần cùng kỳ ;
QNS: LNST 2018 đạt 1,238 tỷ, tăng 20.6% cùng
kỳ, gấp 6.4 lần KH ; NTL: LNST Cty mẹ 2018 đạt
104.4 tỷ, tăng 13% so cùng kỳ; DQC: LNST CT mẹ
2018 đạt 94 tỷ, giảm 14% so với cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên thứ ba liên tiếp +3.30 điểm lên 912.18 điểm. Thanh khoản đạt
105 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mức thấp. Khối ngoại mua ròng trở lại hơn
112 tỷ, tập trung nhiều nhất tại VNM, TVS và CTG.
- Thị trường khởi đầu tuần với mức tăng nhẹ về điểm số trong đó có sự hỗ trợ lớn từ các mã vốn hóa lớn
như VHM, CTD và BVH. Độ rộng thị trường khá cân bằng và tiếp tục có sự phân hóa mạnh. Xu hướng chủ
đạo hiện nay vẫn đang sideway trong biên độ hẹp và vùng kháng cự vẫn 905-915 vẫn chưa thể vượt
qua. Kết quả kinh doanh quý 4 năm nay nhìn chung đến thời điểm hiện tại cũng đã cho thấy sự suy giảm
lợi nhuận của nhiều nhóm ngành chủ chốt như Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Bất động sản.. do đó đây
cũng là lý do chính khiến thị trường chưa thể thu hút dòng tiền cũng như thiếu động lực để bứt phá.
- Chúng tôi duy trì quan điểm TT giằng co trong ngắn hạn, chỉ số vẫn sẽ giao dịch đan xen giữa các phiên
tăng giảm là chủ đạo cùng sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu, nhóm ngành. Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp
tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 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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