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Thống kê Thị trường 14/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,008.44 (+3.03)

110.02 (+0.20)

KLGD khớp lệnh

182,462,580

39,610,800

GTGD khớp lệnh

3,741,517,560

425,648,780

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,005,445

-521,055

GT mua/bán ròng

-57,123,450

-7,547,211

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

11,711,030

HUT

8,453,652

STB

8,475,690

SHB

6,109,005

FLC

6,197,480

ART

3,590,957

ROS

5,514,830

PVS

3,063,071

CTG

5,173,620

ACB

2,333,220

- Chủ tịch EuroCham: Đang đẩy nhanh quá trình phê
chuẩn EVFTA.
- Alibaba chính thức bắt tay sàn TMĐT đầu tiên ở VN.
- Morgan Stanley: Các TTCK mới nổi sẽ tăng mạnh
8% năm 2019.
- Trump: 3-4 tuần tới, thỏa thuận thương mại tiềm
năng với TQ sẽ được tiết lộ. Sẽ lùi thời hạn thượng
đỉnh với ông Tập đến khi 2 bên đạt TT cuối cùng.
- Sản lượng công nghiệp Trung Quốc 2 tháng đầu
năm tăng 5.3%, mức tăng thấp nhất 17 năm.
- OPEC có thể tiếp tục gia hạn TT cắt giảm sản lượng
- HPG: KH LNST 2019 6,700 tỷ, giảm 22% so 2018;
ACB: KH bán hơn 41tr cp quỹ; PLX: đã bán 12tr cp
quỹ; ICG: đăng ký mua 2tr cp quỹ; DHT: KH LNTT
2019 102 tỷ, tương đương 2018.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp +3.03 điểm lên 1008.44 điểm. Thanh khoản đạt 183 triệu cổ
phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 57 tỷ, tập trung nhiều nhất tại SBT, VNM
và HPG.
- Diễn biến rung lắc và giằng co vẫn là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch. Đa số các mã bluechips trong
rổ VN30 đều biến động trong biên độ khá hẹp và có sự phân hóa lớn, điểm đáng chú ý trong phiên hôm
qua đến từ VCB khi mã cổ phiếu này tiếp tục tăng khá mạnh và xác lập đỉnh ngắn hạn mới, tuy nhiên lần
này không tạo được sự lan tỏa rộng đến nhóm ngân hàng như nhịp trước đây. Dù chỉ số đã vượt qua và
giữ trên mốc 1000 điểm nhưng có thể thấy khối lượng và giá trị giao dịch vẫn chưa thực sự tăng trưởng
một cách mạnh mẽ thậm chí còn giảm nhẹ, cho thấy sự thận trọng nhất định của nhà đầu tư ngắn hạn.
Điều này có cơ sở khi hôm nay là phiên giao dịch chốt danh mục của 2 quỹ ETF.
- Xu hướng tăng trong ngắn hạn đang được duy trì khi VN-Index vẫn đóng cửa trên ngưỡng 1,000 điểm.
Nhà đầu tư vẫn có thể nắm giữ cổ phiếu trong danh mục và ưu tiên nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt
(Ngân hàng, Dầu khí..). Tuy nhiên hạn chế việc mua đuổi bởi rủi ro ngắn hạn là hoàn toàn có khả năng.

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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