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Thống kê Thị trường 11/03
Tổng quan

HSX
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Tin tức đáng chú ý
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984.60 (-0.65)
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-

Chính phủ: Mở rộng tín dụng, kiểm soát lạm phát.
Lợi nhuận Samsung VN giảm 19% năm 2018.
Chủ tịch FED: LS hiện nay là phù hợp, trung tính.
EU: Đàm phán Brexit là công việc của CP, QH Anh.
Trung Quốc tuyên bố đạt được đồng thuận với Mỹ
trong nhiều vấn đề cực kỳ quan trọng.
- Ả rập xê út: Opec sẽ không dừng các chương trình
cắt giảm sản lượng trước cuối tháng 6/2019.
- Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào suy thoái lần đầu sau 10 năm.
- FPT: KH 2019 LNTT 4,460 tỷ, tăng 16% so 2018,
cổ tức 10% TM + 10% cp; HPG: sản lượng thép
xây dựng T2 đạt hơn 200,000 tấn, tăng 21.4% so
cùng kỳ; VIB: KH LNTT 2019 3,400 tỷ, tăng 24%
so 2018, cổ tức 5.5% TM + 18% cp; IMP: KH 2019
LNTT 220 tỷ, tăng 14% so 2018; DMC: KH 2019
LNST 230 tỷ, tăng 1% so 2018, cổ tức 25% TM;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp -0.65 điểm về 984.6 điểm. Thanh khoản đạt 143
triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng 40 tỷ, tập trung nhiều nhất tại
HBC, VNM và HPG.
- Thị trường có phiên giao dịch giằng co với biến động trong biên độ hẹp. Điểm đáng chú ý là việc thanh
khoản có sự sụt giảm nhanh và dưới mức trung bình 10 phiên gần đây. Độ rộng thị trường khá cân bằng
và có sự phân hóa rõ nét khi số mã tăng giá và giảm giá khá cân bằng. Trên phương diện PTKT, xu
hướng tăng trong ngắn hạn vẫn chưa bị xâm phạm, tuy nhiên nhiều chỉ báo như RSI, MFI và Momentum
đang cho dấu hiệu suy giảm. Với việc dòng tiền chưa thực sự quay trở lại các nhóm ngành chủ đạo và
mang tính lan tỏa cao như Ngân hàng, Dầu khí hay Bất động sản, do vậy cơ hội tăng điểm ngắn hạn của
thị trường đang gặp nhiều khó khăn trước vùng kháng cự mạnh quanh 1,000 điểm.
- Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục biến động dạng tích lũy trong các phiên tới đây, do đó với những
nhà đầu tư thận trọng nên đưa tỷ lệ cổ phiếu về mức an toàn để đảm bảo việc quản trị rủi ro.

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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