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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)
Thay đổi (%)
Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%
Số mã tăng
Số mã giảm
Số mã đứng giá

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)
Tổng giá trị GD ước tính (tỷ đồng)

Thị trường cơ sở
HSX
915,93
+0,41
121
-9,1
2.782
1.825
+4,5
130
139
70
Thị trường phái sinh
VN30F1902
VN30F1903
109.982
447
870
868,8
+5
+5,3
9.568
38,8

HNX
102,37
+0,06
26
-13,3
389
290
-11
65
86
60

VN30F1906
88
869,3
+4,3
7,6

VN30F1909
61
868,4
+1,1
5,3

1
2
3

Khối ngoại
HSX
651
503
+147
Top mua ròng
POW
37 tỷ
CTG
32 tỷ
VCB
18 tỷ

PVS
VGC
ART

15,9 tỷ
2,7 tỷ
0,2 tỷ

1
2
3

Top bán ròng
EIB
32 tỷ
PLX
4 tỷ
GAS
4 tỷ

VNR
VCG
ADC

1,6 tỷ
0,3 tỷ
0,1 tỷ

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
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21
4
+17
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

980 điểm

Kháng cự

110 điểm

Hỗ trợ

850 điểm

Hỗ trợ

100 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, chỉ số tăng về cuối phiên và đã chạm
vào ngưỡng 915 điểm, nhưng thanh khoan vẫn giảm
yếu, đường giá chỉ số vẫn đang nằm trên MA20, xu
thế tăng ngắn hạn tiếp tục được duy trì.

- HNX-Index hôm nay giằng co nhẹ nhưng vẫn giữ
được ngưỡng hỗ trợ cứng MA20, xu thế tăng ngắn
hạn vẫn đang được duy trì.

- Dự báo, VN-Index có thể sẽ còn tăng điểm tiếp trong
phiên tới, hướng đến bứt phá ngưỡng 915 điểm, dự
tính là những phiên còn lại trước kỳ nghỉ Tết, VNIndex sẽ hướng đến vùng kháng cự 920 – 930 điểm.

phiên tới, hướng đến test lại kháng cự cứng MA50 –
103,8 điểm, sau đó, chỉ số có thể sẽ lùi lại, giằng co,
tích luỹ quanh vùng MA20 – MA50 trong phần còn
lại của tuần này.

- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu
- Các chỉ báo MACD, RSI vẫn đang hướng lên, xu thế thế tăng điểm của chỉ số đang mạnh dần lên.
tăng điểm của chỉ số vẫn đang chiếm ưu thế.
- Dự báo, HNX-Index có thể tiếp tục tăng trong
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones sụt 208.98 điểm xuống 24,528.22 điểm khi cổ
phiếu Caterpillar tụt dốc. Chỉ số S&P 500 lùi 0.8% xuống 2,643.85 điểm, dẫn đầu là đà sụt giảm của các lĩnh
vực công nghệ, dịch vụ truyền thông và y tế. Chỉ số Nasdaq Composite mất 1.1% còn 7,085.68 điểm khi các
cổ phiếu Microsoft, Apple, Amazon và Facebook đều giảm ít nhất 0.9%. Chứng khoán nhuốm sắc đỏ trong
ngày thứ Hai sau khi Dow Jones và Nasdaq Composite ghi nhận 5 tuần leo dốc liên tiếp hồi tuần trước. Các
chỉ số chính đã tăng trở lại kể từ đà lao dốc trong tháng 12/2018 mà đỉnh điểm là đà giảm mạnh vào Giáng
sinh. Thời gian này, các chỉ số chính đã vọt ít nhất 12%.
- Chứng khoán châu Á nhuốm sắc đỏ vào buổi sáng ngày thứ Ba (29/01) vì nỗi lo lắng mới về đà giảm tốc của
nền kinh tế Trung Quốc và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Tính tới lúc 9h45 ngày thứ Ba (29/01), thị
trường chứng khoán Trung Quốc đại lục – vốn được đông đảo nhà đầu tư theo dõi vì cuộc chiến Mỹ-Trung –
giảm mạnh. Chỉ số Shanghai Composite giảm 36.54 điểm (tương ứng 1.41%) và Shenzhen Component rớt
1.7%. Shenzhen Composite lao dốc 2.33%. Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 222.63 điểm
(tương ứng 0.81%). Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 195.78 điểm (tương ứng 0.95%), còn
Topix hạ 0.72%, trong đó cổ phiếu của tập đoàn đa ngành SoftBank Group lùi gần 1%. Bên cạnh đó, chỉ số
Kospi của Hàn Quốc mất 10.3 điểm (tương ứng 0.47%) khi ông lớn Samsung Electronics giảm gần 1%.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,75 điểm (0,41%) lên 915,93 điểm. HNX-Index tăng 0,06 điểm
(0,05%) lên 102,37 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn không được cải thiện, tổng khối lượng giao dịch trên
HoSE và HNX đạt 148 triệu cổ phiếu, trị giá 3.200 tỷ đồng.
Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba với sắc đỏ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm ưu thế hơn
đáng kể. Các cổ phiếu như GAS, KDC, VCG, VPB… đều đồng loạt giảm giá và đẩy các chỉ số thị trường lùi
xuống dưới mốc tham chiếu. Về cuối phiên giao dịch, thị trường chứng kiến đà tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu
ngân hàng. Các mã như VCB, TCB, VPB, ACB, CTG, EIB hay MBB đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, VCB
tăng 2,2% lên 56.700 đồng/CP. TCB tăng 1,1% lên 26.500 đồng/CP. VPB tăng 1,5% lên 20.000 đồng/CP.
CTG tăng 2% lên 20.750 đồng/CP. Việc nhóm cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh đã giúp nhiều cổ phiếu vốn
hóa lớn khác tăng giá như BVH, MSN, MWG, VHM, VRE… và điều này giúp kéo các chỉ số thị trường lên
trên mốc tham chiếu.
Càng về cuối tháng thì thanh khoản thị trường càng giảm, nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư không còn mạnh
mẽ, tâm lý nghỉ Tết chiếm ưu thế, tuy vậy, nhà cái có dấu hiệu dùng bank kéo chỉ số để tranh thủ sau Tết kéo
thêm 1 chút để dễ xả, kịch bản này là có thể xảy ra. Cuối tháng này, thị trường tài chính Thế giới nói chung và
thị trường Việt Nam nói riêng sẽ đón chờ cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung cấp cao diễn ra vào ngày cuối
cùng của tháng 01/2019, cuộc họp này được dự kiến sẽ khai thông thế bế tắc cho quan hệ thương mại giữa 2
cường quốc trong 3 tháng tới, tuy nhiên, không loại trừ kết quả xấu xảy ra, dù sao các nhà đầu tư cũng sẽ có 10
ngày nghỉ Tết để hấp thụ thông tin và chuẩn bị tâm lý cho những phiên giao dịch đầu năm Âm lịch, kịch bản
tăng sau kỳ nghỉ lễ là cao hơn.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Lần đầu tiên sau 5 quý lợi nhuận của Hòa Phát rơi xuống dưới mức 2.000 tỷ đồng
CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 56.500 tỷ đồng, tăng
21% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất trong lịch sử HPG với con số 8.600 tỷ đồng, cùng vượt
7% so với kế hoạch và tăng 7% so với năm trước.
Riêng quý IV, Hòa Phát đạt khoảng 14.500 tỷ đồng doanh thu và 1.760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hiện báo
cáo tài chính chi tiết chưa được công bố.
Tuy vậy có thể thấy kết quả kinh doanh quý 4 của Hòa Phát không được khả quan khi giảm khoảng 27% so
với mức gần 2.400 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ quý 3/2017 lợi nhuận của
tập đoàn này rơi xuống dưới ngưỡng 2.000 tỷ đồng.
Trong kết quả trên, lĩnh vực thép (thép xây dựng, ống thép, tôn mạ) đóng vai trò chủ đạo, đóng góp tới 85%
doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Hòa Phát đã xác lập kỷ lục kinh doanh cao nhất từ trước đến nay với trên
3,16 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 5,3% so với năm 2017. Trong tổng sản lượng trên, thép xây dựng
chiếm 2,37 triệu tấn, ống thép đóng góp 654.000 tấn, còn lại là tôn mạ kẽm, tôn mạ màu các loại.
Bên cạnh đó, năm 2018 thép Hòa Phát đã chinh phục được thị trường 14 quốc gia với sản lượng xuất khẩu
thép xây dựng đạt gần 240.000 tấn, tăng 50,97% so với năm 2017. Mặt hàng ống thép cũng tăng đột biến tới
gần 70% so với cùng kỳ.
CPI tháng 1/2019 nhích nhẹ 0.1%
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019. Theo đó, CPI trong tháng đầu năm
2019 nhích nhẹ 0.1% so với tháng 12/2018 và tăng 2.56% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 tăng 0.1% so với tháng 12/2018. Trong đó, nhiều nhóm hàng có CPI
tăng như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0.69%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0.66% (lương thực tăng
0.52%; thực phẩm tăng 0.85%); may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0.39% chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng chuẩn
bị cho dịp Tết Nguyên đán.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0.35%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0.33%; thiết bị và đồ dùng gia
đình tăng 0.16%; giáo dục tăng 0.15%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0.01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng
0.34%.
Hai nhóm có CPI giảm là giao thông (giảm 3.04%) và bưu chính viễn thông (giảm 0.09%). So với cùng kỳ
năm trước, CPI tháng 1/2019 tăng 2.56%.
Bên cạnh đó, chỉ số giá vàng tháng 1/2019 tăng 2.25% so với tháng 12/2018 và tăng 0.13% so với cùng kỳ
năm 2018. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 1/2019 giảm 0.4% so với tháng 12/2018 và tăng 2.32% so với cùng kỳ
năm 2018.
Lạm phát cơ bản tháng 1/2019 tăng 0.3% so với tháng 12/2018 và tăng 1.83% so với cùng kỳ năm trước.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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