Nhận định Thị trường 31/01/2019

Thống kê Thị trường 30/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

915.84 (-0.09)

102.81 (+0.44)

KLGD khớp lệnh

101,720,060

20,576,383

GTGD khớp lệnh

1,919,845,648

292,782,796

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,498,770

1,048,338

GT mua/bán ròng

79,829,370

20,910,000

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

7,552,940

PVS

4,221,400

HPG

6,765,640

SHB

3,354,300

MBB

6,716,410

ACB

1,564,400

AMD

5,699,580

VCG

1,459,800

FLC

3,647,820

VGC

1,192,000

- Vũ “nhôm” bị đề nghị mức án 14-15 năm tù.
- Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, sẽ “kiên nhẫn”
với lộ trình nâng lãi suất sắp tới. Bộ trưởng Tài
chính Mỹ dự báo đàm phán TQ có kết quả tốt.
- NĐTNN rót ròng 7.7 tỷ USD vào cp TQ trong T1.
- Doanh thu Apple Q3 tại TQ giảm 27% so cùng kỳ.
- Venezuela điều tra, phong tỏa tài sản Juan Guaido.
- PVD: Q4 bất ngờ lãi 402 tỷ, cả năm thoát lỗ; PVS:
LNST Q4 đạt 333 tỷ, tăng 1% cùng kỳ; POW: LNST
2018 đạt 2,052 tỷ, giảm 8% cùng kỳ; OIL: LNST
2018 đạt 403 tỷ, giảm 19% cùng kỳ; HSG: Q4 lãi
ròng 60 tỷ; HAG: Q4 lỗ 354 tỷ; OGC: Q4 lỗ hơn 1
tỷ; PVX: Q4 lỗ 90 tỷ; SSI: LNST 2018 đạt 1,303 tỷ
tăng 12% cùng kỳ ; VHM: LNST 2018 đạt 14,754
tỷ, gấp 8 lần cùng kỳ ; FPT: LNST 2018 đạt 2,615
tỷ, tăng 35% cùng kỳ (So sánh tương đương).

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên hôm qua -0.09 điểm về 915.84 điểm. Thanh khoản đạt 103 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 79 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm POW, VCB và VJC.
- Chỉ số biến động theo hướng giằng co với biên độ hẹp trong hầu hết thời gian giao dịch. Thanh khoản thị
trường vẫn ở mức thấp do chịu ảnh hưởng bởi tâm lý hạn chế giao dịch của nhà đầu tư trong nước khi kỳ
nghỉ lễ dài ngày đang đến gần. Về xu hướng ngắn hạn, chỉ số đang diễn biến theo dạng bò dần lên
nhưng với động lượng khá yếu (sideway up), chính vì vậy việc lướt sóng ngắn hạn cũng khá khó khăn và
lợi nhuận thường khá mỏng. Điểm tích cực nhất hiện nay chính là động thái mua ròng trở lại của nhà đầu
tư nước ngoài cũng như việc chứng khoán thế giới cũng dần ổn định và hồi phục trong thời gian gần đây.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải khi mà việc lướt sóng hiện nay vẫn chưa thực sự hấp
dẫn và cùng nhằm hạn chế rủi ro tiềm ẩn từ biến động khó lường của thị trường thế giới trong thời gian
nghỉ lễ sắp tới.

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)

