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Thống kê Thị trường 09/04
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

988,48 (-9,08)

107,71 (-1,22)

KLGD khớp lệnh

152,164,280

42,391,000

GTGD khớp lệnh

3,594,511,110

535,658,850

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,413,100

-1,791,000

GT mua/bán ròng

-277,488,010

-42,654,589

Top GD HSX

Top GD HNX

AAA

7,952,870

PVS

7,803,664

ROS

7,526,180

ART

7,141,269

PVD

6,109,170

VCG

4,006,119

FLC

5,065,250

SHB

2,670,715

ITA

4,212,880

DCS

2,609,824

- Trung Quốc sắp đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ
2 Dongfang vào Biển Đông.
- Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 11 tỷ USD hàng hóa
từ EU, dấy lên lo ngại chiến tranh TM Mỹ-EU.
- IMF hạ dự báo tăng trưởng KT Mỹ 2019 còn 2.3%.
- Trung Quốc dự kiến cấm hoạt động đào tiền ảo.
- TT Anh đàm phán với TT Đức và TT Pháp để có sự
ủng hộ với việc gia hạn Brexit lần 2.
- EU có thể gia hạn Brexit đến ngày 30/3/2020.
- GAS: LNTT Q1 ước đạt 2,900 tỷ, cổ tức tăng lên
53%; YEG: KH LNST 2019 180 tỷ, tăng 10% so
2018, đang đàm phán với Youtube để đạt được
thỏa thuận mới; CTD: không thông qua ESOP, bỏ
qua việc sáp nhập Ricons; HSC: KH LNST 2019 681
tỷ, tăng 1% so 2018; VJC: 24/4 chốt quyền cổ tức
TM 10%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index bất ngờ giảm điểm khá mạnh -9.08 điểm xuống 988.48 điểm. Thanh khoản đạt 152 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh hơn 277 tỷ, tập trung nhiều
nhất tại VIC, VNM và VJC.
- Áp lực bán đã quay trở lại thị trường khá mạnh mẽ trong phiên hôm nay, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn
như VIC, VNM, CTD.. khiến chỉ số mất hết thành quả của phiên tăng trước đó. Nhóm cổ phiếu ngành dầu
khí cũng bị chốt lời mạnh đặc biệt tại PVD và PVS khi có tin đồn về việc Trung quốc sẽ đưa giàn khoan
nước sâu lớn thứ nhì của họ để thăm dò dầu khí trong Vịnh Bắc Bộ. Giao dịch khối ngoại cũng là điểm
cần đặc biệt chú ý khi họ bất ngờ bán ròng mạnh trở lại trên toàn thị trường, đây cũng là phiên bán ròng
mạnh nhất của khối ngoại trong hơn 1 tháng qua. Dự báo, thị trường có thể có nhịp hồi phục trong phiên
vào sáng mai để kiểm định lại vùng kháng cự tại 995 điểm. Nếu lực mua suy yếu, thể hiện qua những
mức tăng nhẹ cùng thanh khoản thấp, áp lực bán có thể quay trở lại vào cuối ngày.
- Nhà đầu tư tiếp tục quan sát các động thái từ khối ngoại cũng như đánh giá tác động của những tin tức
khá nhạy cảm có thể tác động mạnh đến tâm lý thị trường ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, chỉ mở các vị
thế mua tại các vùng hỗ trợ cụ thể của từng cổ phiếu trong các phiên thị trường điều chỉnh..

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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