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Thống kê Thị trường 08/04
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

997.56 (+8.30)

108.93 (+1.06)

KLGD khớp lệnh

146,848,160

35,415,500

GTGD khớp lệnh

2,908,118,250

557,635,470

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,579,140

1,830,200

GT mua/bán ròng

144,699,420

38,844,610

Top GD HSX

Top GD HNX

AAA

9,597,180

PVS

8,099,629

ROS

7,536,110

SHB

2,865,009

ITA

5,779,140

VCG

2,497,880

PVD

5,698,410

ACB

2,316,599

VHG

4,790,10

NDN

2,245,390

- Q1 VN chi hơn 570tr USD nhập khẩu dược phẩm.
- 21,265 TK NĐTCK trong nước mở mới trong T3.
- CTCP Dịch vụ kỹ thuật MobiFone lên sàn Upcom với
giá TC 26,300đ/cp, ngày 16/4, MCK: MFS.
- Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng 4 tháng liên tiếp.
- Chính phủ Anh và Công đảng vẫn chưa đạt được
thỏa thuận về Brexit.
- AAA: LNTT Q1 đạt 270 tỷ, gấp 4 lần cùng kỳ, đạt
50% KH năm; CTD: CĐ lớn nhất phản đối KH sáp
nhập Ricons; ACB: KH LNTT 2019 7,279 tỷ, tăng
trưởng 14%, cổ tức CP 30%, sẽ bán 6.22tr cp quỹ
cho CBCNV giá 16,072đ/cp; PTB: KH LNST 2019
458 tỷ, tăng trưởng 15%, cổ tức TM 32%; PVC: KH
2019 chỉ lãi 170tr; SDK: 26/4 chốt quyền cổ tức
TM 60%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch đầu tuần +8.30 điểm lên 997.56 điểm. Thanh khoản
đạt 147 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 144 tỷ, tập trung nhiều
nhất tại MSN, VCB và PLX.
- Thị trường diễn biến giằng co trong phiên buổi sáng và có sự bứt phá khá tốt về cuối phiên chiều khi
dòng tiền có dấu hiệu chảy mạnh hơn vào nhóm VN30 đặc biệt tại các mã ngành dầu khí như PVD, PVS,
GAS.. Thanh khoản cũng đã có sự cải thiện nhất định tuy chưa nhiều. Sau nhiều ngày đi ngang tích lũy
trong biên hẹp thì chỉ số đã vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn tại 985–995 điểm, các chỉ báo kỹ thuật
đang dần trở nên tích cực hơn. Khối ngoại vẫn duy trì hoạt động mua ròng trong thời gian gần đây cũng
sẽ là yếu tố hỗ trợ cho đà đi lên của chỉ số. Trong điều kiện nếu không có sự biến động xấu từ chứng
khoán thế giới thì dự báo khả năng thị trường có thể tiếp tục nối dài đà tăng điểm trong những phiên
giao dịch tiếp theo.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc mở lại vị thế mua mới tại các phiên điều chỉnh một cách có chọn
lọc. Ưu tiên danh mục đầu tư vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt để đón đầu mùa báo cáo kết quả
kinh doanh quý 1 sắp tới.

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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