Nhận định Thị trường 14/03/2019

Thống kê Thị trường 13/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,005.41 (+4.09)

109.82 (+0.27)

KLGD khớp lệnh

197,058,820

51,828,614

GTGD khớp lệnh

4,420,822,580

655,096,537

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,980,650

-521,055

GT mua/bán ròng

87,591,080

-7,547,211

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

14,132,480

VGS

17,700,600

FLC

10,230,700

SHB

16,500,175

STB

6,060,790

ACB

5,473,466

MBB

5,947,750

HUT

2,724,134

DLG

5,491,000

SHS

2,224,692

- Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai.
- Bộ CA điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự
án dầu khí thua lỗ nghìn tỷ ở Venezuela của PVN.
- Hàng loạt các quốc gia (trong đó có VN) cấm các
chuyến bay Boeing 737 Max bay qua không phận.
- Mỹ sẽ giữ nguyên thuế quan với hàng hóa Trung
Quốc nhằm đảm bảo TQ tuân thủ các thỏa thuận.
- Quốc hội Anh bác phương án Brexit không thỏa
thuận. EU đạt được thỏa thuận thanh toán bù trừ
trước thềm Brexit.
- GTN: VNM chào mua công khai 116.7tr cp giá
13,000đ/cp; DHG: Taisho chào mua công khai 28tr
cp; FRT: KH LNST 2019 418 tỷ, tăng 20% so 2018,
cổ tức 10% TM; PHR: KH LNTT 2019 1,246 tỷ, gấp
đôi 2018; VEA: bị ấn định thuế 352 tỷ, phải nộp
thêm 180 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên tăng điểm nhẹ và tiếp tục đóng cửa trên ngưỡng 1,000 điểm. Thanh khoản đạt 198
triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó. Khối ngoại phiên qua mua ròng hơn 87 tỷ, tập trung nhiều
nhất tại VRE, CTG và BID.
- Chỉ số tiếp tục tăng điểm với diễn biến giằng co trong suốt phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng
vẫn cho thấy sức hút của dòng tiền ngắn hạn, ngoài ra các cổ phiếu chứng khoán như HCM, SSI cũng bật
tăng mạnh. Thị trường đã vượt qua vùng kháng cự 1,000 điểm tuy chưa thực sự mạnh mẽ nhưng diễn
biến 2 phiên giao dịch gần đây đã cho thấy rất rõ việc dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại nhóm cổ
phiếu bluechips trong rổ VN30 như kỳ vọng. Thanh khoản cũng đang được cải thiện cùng với việc quay lại
mua ròng của khối ngoại đang là điểm tựa và lực đỡ quan trọng trong thời điểm hiện nay giúp xu hướng
tăng ngắn hạn được duy trì.
- Tuy nhiên nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn không nên mua đuổi, có thể cân nhắc tăng tỷ trọng cổ phiếu
trong các nhịp điều chỉnh của chỉ số. Nhóm cổ phiếu bluechips ngân hàng, chứng khoán và dầu khí nên
được ưu tiên giải ngân tại thời điểm này.

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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