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Thống kê Thị trường 11/04
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

985.95 (+4.04)

107.57 (+0.14)

KLGD khớp lệnh

116,462,880

21,176,300

GTGD khớp lệnh

2,288,899,600

255,661,840

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,885,530

392,770

GT mua/bán ròng

-70,383,270

7,487,386

Top GD HSX

Top GD HNX

AAA

7,987,060

PVS

2,905,796

ROS

7,857,100

ART

2,405,651

HQC

5,451,840

SHB

1,650,940

FLC

4,150,870

HUT

1,273,560

ASM

2,931,820

KLF

1,037,060

- NHNN: Đề xuất giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay
trung dài hạn từ 40 xuống 30%. KH có 3-5 NH Việt
niêm yết NN đến 2025, tất cả đạt chuẩn Basel II.
- Viện nghiên cứu VEPR dự báo lạm phát 2019 ở 4.2%
- Hiệp hội Thép VN: mục tiêu tăng trưởng 10% 2019.
- 31 DN XK tôm vào Mỹ được áp thuế CBPG 0%.
- IMF nâng dự báo tăng trưởng Trung Quốc lên 6.3%
- Chỉ số CPI T3 - Mỹ tăng mạnh nhất trong 14 tháng.
- TT May tuyên bố Anh vẫn có thể rời EU trước 22/5,
dù trước đó EU đã đồng ý gia hạn Brexit đến 31/10.
- OPEC có ý định tăng sản lượng từ T7.
- VCB: kiến nghị Chính phủ gỡ khó để tăng VĐL lên
57,200 tỷ; TCM: LNST Q1 đạt 2.82tr USD, tăng
36% so cùng kỳ; VNM: tiếp tục chào mua công
khai để nắm 49% GTN giá 13,000đ/cp; CSM: KH
LNST 2019 80 tỷ, gấp 5 lần 2018.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại +4.04 điểm lên 985.95 điểm. Thanh khoản đạt 116 triệu cổ phiếu , giảm
khá nhiều so với phiên trước đó và thấp hơn mức trung bình. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 70 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhẩt gồm CTD, AAA và VJC.
- Thị trường biến động giằng co và khá trầm lắng trong hầu hết thời gian giao dịch, tuy nhiên với sự tăng
giá trở lại của một số mã vốn hóa lớn như VIC, MSN, VHM.. đã giúp chỉ số bật tăng trở lại vào cuối ngày.
Tiếp tục có sự phân hóa mạnh ở các nhóm ngành khi kết quả kinh doanh quý 1 tại các doanh nghiệp dần
được hé lộ. Khi mà dòng tiền vẫn đang duy trì ở mức thấp như hiện nay thì diễn biến giằng co và tăng
giảm đan xen vẫn sẽ là chủ đạo. Dự báo phiên tới áp lực bán sẽ tiếp tục tăng cao khi mà hợp đồng tương
lai tháng 4 trên thị trường phái sinh đang chênh khá lớn với chỉ số cơ sở VN30. Về xu hướng ngắn hạn,
VN-Index cần vượt qua vùng kháng cự 985-995 điểm nếu muốn có sự chuyển biến tốt hơn.
- Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tiếp tục quan sát diễn biến giá tại vùng kháng cự 985-995 điểm. Giữ tỷ
trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và tận dụng các nhịp điều chỉnh cơ cấu danh mục sang nhóm ngành cổ
phiếu cơ bản có triển vọng kinh doanh khả quan trong quý 1.

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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