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Thống kê Thị trường 10/04
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

981.91 (-6.57)

107.43 (-0.28)

KLGD khớp lệnh

136,206,990

30,697,000

GTGD khớp lệnh

2,873,030,000

396,322,410

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-152,370

1,258,564

GT mua/bán ròng

78,195,100

25,463,549

Top GD HSX

Top GD HNX

AAA

7,739,930

PVS

6,409,528

ROS

7,178,020

ART

3,215,542

PVD

5,296,730

SHB

2,464,265

HAG

4,372,280

VGC

2,020,421

FLC

3,799,090

VCG

1,237,874

- NHNN ban hành TT03: NĐTNN được dùng ngoại tệ
chuyển khoản để ký quỹ khi mua cp DNNN đấu giá.
- IMF lại hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu còn 3.3%.
- EU cho phép Anh hoãn Brexit với 1 số điều kiện
nhất định, nếu không sẽ kết thúc vào ngày 1/6.
- Hội nghị EU-TQ ra tuyên bố chung cam kết hợp tác.
- Hiệp định NAFTA đối mặt việc quốc hội 3 nước (Mỹ,
Canada, Mexico) không thông qua.
- Fed tuyên bố không nâng LS trong cuộc họp T3.
- Hongkong vượt Nhật trở thành TTCK lớn thứ 3 TG.
- VNM: ước lãi ròng Q1 đạt 2,774 tỷ, tăng 3% so
cùng kỳ; KBC: KH 2019 LNST 1,036 tỷ, tăng
trưởng 28%, vẫn nợ cổ tức 2017; ACL: lãi ròng Q1
đạt 54 tỷ, gấp 9 lần cùng kỳ; POW: không đủ LN
để chia cổ tức 3%; CTS: KH 2019 LNTT 215 tỷ,
tăng trưởng 18%, cổ tức 12% TM.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục đà giảm khi mất -6.57 điểm về 981.91 điểm. Thanh khoản đạt 136 triệu cổ phiếu,
giảm nhẹ so với phiên trước đó và vẫn duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 78 tỷ, tập trung
nhiều nhất tại VNM, VHM và VRE
- Áp lực bán vẫn tỏ ra chiếm ưu thế trong phiên hôm nay khi đa phần các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều
giảm điểm, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giảm mạnh gây áp lực đến chỉ số như VIC, VHM, CTD..
trong đó cổ phiếu CTD đã có 2 phiên sàn liên tiếp sau khi xuất hiện những bất đồng trong nội bộ doanh
nghiệp. Những lo ngại rủi ro về 1 cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ - EU và kinh tế toàn cầu tăng
trưởng chậm lại cũng ít nhiều tác động tới TTCK thế giới. Các chỉ báo kỹ thuật cũng ở trạng thái đi ngang
và không thực sự rõ ràng về xu hướng ngắn hạn. Trong các phiên tới nhiều khả năng chỉ số vẫn đan xen
các phiên tăng giảm trong biên độ hẹp 965-995 điểm.
- Trong khi xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhà đầu tư lướt sóng nên canh mua tại vùng
biên dưới 965-970 điểm và cân nhắc bán ra khi tiệm cận biên trên tại 990-995 điểm.

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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