Nhận định Thị trường 13/03/2019

Thống kê Thị trường 12/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,001.32 (+16.72)

109.55 (+1.23)

KLGD khớp lệnh

179,328,720

50,618,322

GTGD khớp lệnh

4,076,443,950

560,829,674

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-449,740

-1,290,048

GT mua/bán ròng

19,017,690

-17,596,150

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

9,098,570

SHB

19,839,660

FLC

7,410,250

HUT

4,252,307

ROS

7,355,020

VGC

3,168,263

MBB

6,797,420

PVS

3,147,824

HPG

5,262,570

PVX

2,937,243

- Xuất khẩu cao su 2T đầu năm tăng 16.6% về lượng
và 1.4% về giá trị so cùng kỳ.
- Chính phủ xin rút đề xuất tăng thuế xăng kịch
khung 8,000đ/l.
- Quốc hội Anh tiếp tục bác bỏ thỏa thuận Brexit mới
- Bloomberg: Kinh tế toàn cầu có thể tăng trưởng
yếu nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008.
- Quốc hội Venezuela do Guaido kiểm soát ban bố
“tình trạng báo động”.
- Nhà trắng: TT Trump chưa ấn định ngày gặp gỡ
thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình.
- VIC: sẽ PH riêng lẻ 250tr cp giá trên 100,000đ/cp;
VGG: 4/4 chốt quyền cổ tức 35% TM; MSH: KH
LNTT 2019 đạt 475 tỷ, dự chia cổ tức 40%; PTB:
đăng ký mua 1.5tr cp quỹ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm mạnh trở lại +16.72 điểm lên 1001.32 điểm. Thanh khoản đạt 180 triệu cổ phiếu ,
tăng so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 19 tỷ, tập trung nhiều nhất tại NVL, VRE và VHM.
- Thị trường có phiên tăng điểm khá mạnh, đặc biệt vào cuối ngày nhờ lực cầu bất ngờ gia tăng trở lại tại
nhóm cổ phiếu Ngân hàng như VCB, BID, ACB.. Việc bứt phá trở lại đồng thời vượt qua đỉnh ngắn hạn tại
cổ phiếu VCB đã cho hiệu ứng tốt và tạo sự lan tỏa lên thị trường chung trên diện rộng, số mã tăng giá
áp đảo hoàn toàn với 203 mã tăng so với 112 mã giảm. Chỉ số tiếp tục thử thách vùng kháng cự tại 1000
điểm trong phiên hôm nay nên sự rung lắc có thể xuất hiện, tuy vậy nếu thị trường duy trì được sức mua
tốt với nền tảng thanh khoản cao, cũng như việc dòng tiền tiếp tục quay trở lại nhóm cổ phiếu BCs thì xu
hướng giá trong ngắn hạn sẽ được bảo toàn bền vững hơn.
- Nhà đầu tư lướt sóng kiên nhẫn đợi những tín hiệu xác nhận tích cực hơn khi chỉ số vượt qua được vùng
kháng cự trước khi mở vị thế mua trở lại.

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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