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Thống kê Thị trường 31/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

910.65 (-5.19)

102.88 (+0.07)

KLGD khớp lệnh

110,020,270

19,913,820

GTGD khớp lệnh

2,291,638,614

238,921,937

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,720,440

812,740

GT mua/bán ròng

-127,157,190

15,290,000

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

9,039,900

SHB

3,127,300

MBB

7,340,190

PVS

2,096,200

HPG

7,171,640

ACB

1,673,600

STB

5,064,350

HUT

1,582,700

KBC

3,285,060

VGC

1,408,400

- Đàm phán Mỹ-Trung: đạt thỏa thuận TQ mua đậu
nành Mỹ. Trump-Tập sẽ gặp nhau vào cuối T2.
- Các nghị sỹ Mỹ trình một dự luật hạn chế quyền áp
thuế quan của ông Trump.
- Foxconn tính hủy KH xây nhà máy 10 tỷ USD ở Mỹ.
- VN mua trên 4 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong T1.
- VHM: LNST 2018 đạt 14,234 tỷ, dẫn đầu toàn thị
trường; VIC: LNTT 2018 đạt 13,814 tỷ, gấp rưỡi
cùng kỳ; CTG: Q4 lỗ ròng 698 tỷ; BID: LNST 2018
đạt 7,542 tỷ, tăng 8.6% cùng kỳ; EIB: Q4 lỗ ròng
309 tỷ; MWG: LNST 2018 đạt 2,880 tỷ, tăng 30%
cùng kỳ ; NKG: Q4 lỗ ròng 173 tỷ; FLC: Lãi ròng
2018 đạt 398 tỷ, tăng 5% cùng kỳ ; VJC: Q4 lãi
1,535 tỷ, giảm 12% cùng kỳ; HAG: Q4 lỗ ròng 253
tỷ; HNG: Quý 4 lỗ ròng CT mẹ 353 tỷ; HUT: LNST
2018 đạt 77 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ hai liên tiếp -5.19 điểm về 910.65 điểm. Thanh khoản đạt 110 triệu
cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Khối ngoại bán ròng trở lại hơn
127 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất tại HPG, VNM và DHG.
- Một phiên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thị trường có th ể vượt qua vùng kháng c ự 905-915 điểm
tuy nhiên áp lực bán ngày càng gia tăng vào cuối ngày, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM,
BVH, MSN.. đã khiến chỉ số chốt phiên quay đầu giảm điểm trở lại. Có thể nói rằng chừng nào mốc kháng
cự hiện tại chưa thể vượt qua được thì xu hướng ngắn hạn vẫn sẽ không có nhiều hi vọng thay đổi, tiếp
tục duy trì ở trạng thái giằng co. Chỉ còn 1 phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, do vậy
nhiều khả năng xu hướng ngắn hạn sắp tới của thị trường sẽ phụ thuộc vào diễn biến chứng khoán thế
giới trong tuần từ 4/1 đến hết 8/1.
- Với các nhà đầu tư ưa mạo hiểm có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và kỳ vọng vào một sự biến chuyển
tích cực hơn sau lễ, ngược lại các nhà đầu tư chú trọng đến việc quản trị rủi ro có thể cân nhắc giảm tỷ
trọng để có thể chủ động hơn với các kịch bản, diễn biến khó lường có thể xảy ra trong kỳ nghỉ lễ.

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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