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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
915,84
-0,01
139
+14,8
3.401
1.920
+5,2
146
151
60
Thị trường phái sinh
VN30F1902
VN30F1903
122.547
462
868,2
867,2
-1,8
-1,6
10.639
40,1

HNX
102,81
+0,43
21
-19,3
330
293
+1,1
83
76
61

VN30F1906
45
869
-0,3
3,9

VN30F1909
77
867
-1,4
6,6

1
2
3

Khối ngoại
HSX
758
679
+79
Top mua ròng
POW
73 tỷ
VJC
31 tỷ
VCB
20 tỷ

PVS
VGC
VNR

20,5 tỷ
3,3 tỷ
0,1 tỷ

1
2
3

Top bán ròng
HPG
42 tỷ
PLX
14 tỷ
VIC
9 tỷ

VCG
SHB
PMC

1,6 tỷ
0,9 tỷ
0,3 tỷ

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
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HNX
24
3
+21
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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 tiếp tục giằng co quanh
ngưỡng 915 điểm, thanh khoản tăng nhẹ cho thấy áp
lực bán đang gia tăng dần, gây áp lực lên đà tăng chỉ
số, 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 mạnh trong phiên
nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ cứng MA20, xu
thế tăng ngắn hạn vẫn đang được duy trì.
- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu
thế tăng điểm của chỉ số đang mạnh dần lên.

- Các chỉ báo MACD, RSI vẫn đang hướng lên, xu thế - Dự báo, HNX-Index có thể tiếp tục tăng trong
tăng điểm của chỉ số vẫn đang chiếm ưu thế.
phiên tới, hướng đến test lại kháng cự cứng MA50 –
- Dự báo, nếu trong những phiên tới VN-Index nếu 103,8 điểm, sau đó, chỉ số có thể sẽ lùi lại, giằng co,
không vượt được ngưỡng 915 điểm thì áp lực bán sẽ tích luỹ quanh vùng MA20 – MA50 trong phần còn
tăng dần, tạo điều kiện cho chỉ số chỉnh nhẹ về giằng lại của tuần này.
co quanh vùng 910 – 915 điểm. Sau kỳ nghỉ Tết, khả
năng tăng điểm của chỉ số vẫn còn, phụ thuộc vào các
yếu tố vĩ mô Thế giới vào cuối tháng 01/2019.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Chứng khoán châu Á biến động liên hồi và rơi vào trạng thái trái chiều vào sáng ngày thứ Tư (30/01) khi nhà
đầu tư đợi chờ các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bắt đầu. Tính tới lúc 10h30 ngày thứ Tư (30/01 – giờ
Việt Nam), thị trường chứng khoán Trung Quốc – vốn được đông đảo nhà đầu tư theo dõi vì cuộc chiến
thương mại Mỹ-Trung – trồi sụt qua lại vùng tham chiếu. Hiện chỉ số Shanghai Composite tăng 1.54 điểm
(tương ứng 0.06%) sau khi rơi vào vùng giảm điểm trước đó. Shenzhen Component hạ 0.218%, còn Shenzhen
Composite lùi 0.257%. Bên cạnh đó, chỉ số Hang Seng cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi trồi sụt qua lại
ngưỡng tham chiếu. Hiện chỉ số Hang Seng tăng 53.73 điểm (tương ứng 0.2%), trong đó cổ phiếu của ông lớn
công nghệ Trung Quốc, Tencent, giảm 0.82%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 109.51 điểm (tương ứng
0.53%) vào phiên sáng, còn Topix lùi 0.34%. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi quay đầu tăng 10.32 điểm (tương ứng
0.47%) khi cổ phiếu LG Display rớt hơn 3.6% sau khi Công ty cho biết doanh thu bán bảng điều khiển trong
quý 1/2019 được dự báo giảm mạnh vì nhu cầu yếu ớt vì yếu tố mùa vụ. Trên thị trường Australia, chỉ số ASX
200 tiến 0.06% khi chỉ số nguyên vật liệu tăng 1.7% khi cổ phiếu của các công ty khai khoáng lớn Australia
tăng giá. Cổ phiếu Rio Tinto nhảy vọt 3.24%, Fortescue Metals Group bứt phá 6.56% và BHP Billiton tăng
2.05%.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,09 điểm (-0,01%) xuống 915,84 điểm. HNX-Index tăng 0,44 điểm
(0,43%) lên 102,81 điểm. Thanh khoản thị trường được cải thiện so với các phiên trước nhưng vẫn chỉ ở mức
thấp. Tổng khối lượng giao dịch đạt 161 triệu cổ phiếu, trị giá 3.700 tỷ đồng.
Sau khi bất ngờ „trỗi dậy‟ vào cuối phiên trước, các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng như ACB, BID, CTG,
MBB, TCB, TPB hay VCB vẫn duy trì được sắc xanh ngay từ đầu phiên giao dịch ngày thứ Tư và là nhân tố
chính góp phần duy trì được sắc xanh của thị trường chung. Lực cầu về cuối phiên giao dịch có phần yếu đi rõ
rệt và điều này đẩy nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn lùi sâu xuống dưới mốc tham chiếu. Các mã như CTG, HPG,
ROS, MWG, STB… đều giảm rất mạnh và là nguyên nhân chính đẩy VN-Index đảo chiều lùi xuống dưới mốc
tham chiếu. CTG giảm 1,4% xuống 20.450 đồng/CP và khớp lệnh 2,6 triệu cổ phiếu. HPG giảm 2,4% xuống
29.000 đồng/CP và khớp lệnh 6,7 triệu cổ phiếu. MWG giảm 2,2% xuống 83.600 đồng/CP. ROS giảm 3,7%
xuống 31.200 đồng/CP. Chiều ngược lại, ACB vẫn duy trì được mức tăng giá mạnh 1% lên 29.300 đồng/CP
và là nhân tố chính giúp HNX-Index kết thúc phiên trong sắc xanh. BVH cũng tăng 2,2% lên 96.500 đồng/CP.
MBB tăng 2,3% lên 21.800 đồng/CP. VJC tăng 1,2% lên 123.200 đồng/CP.
Nhóm ngân hàng tiếp tục được sử dụng là trụ kéo thị trường nhưng nhiều Bluechip khác lại là nhân tố chính
khiến thị trường chùng xuống, diễn biến giằng co có thể còn kéo dài đến hết tuần này. 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, kịch bản chính đang được xem xét là 2 nước
sẽ đạt được thoả thuận, phía Trung Quốc ở thế yếu hơn sẽ nhượng bộ các vấn đề cạnh tranh trực tiếp vị thế với
Mỹ, đổi lại phía Mỹ sẽ không truyền thông những lợi ích đạt được một cách thái quá.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Nặng dự phòng, TTF khép lại năm 2018 với lỗ ròng hơn 737 tỷ, lỗ luỹ kế đã "ngốn" 96% vốn chủ trước
thềm "bắt tay" bầu Thắng
Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố BCTC quý 4/2018 với doanh thu thuần 380,5 tỷ đồng, giảm 37%; tương
ứng lợi nhuận gộp 11 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, biên lãi gộp giảm mạnh từ mức
16,5% về chỉ còn 2,9%.
Ngược lại, trong kỳ TTF ghi nhận khoản hoàn nhập chi phí dự phòng phải thu khó đòi 108,4 tỷ. Kết quả là, lợi
nhuận ròng TTF trong quý cuối năm đạt 27,5 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2017; song cải thiện đáng kể
so với mức lỗ 33 tỷ quý trước đó.
Lũy kế cả năm 2018, Tập đoàn ghi nhận doanh thu 1.028 tỷ, giá vốn tăng mạnh khiến TTF lỗ gộp hơn 344 tỷ
đồng, trong khi năm 2017 vẫn còn lãi hơn 276 tỷ. Hầu hết các khoản chi phí từ tài chính, bán hàng, quản lý
đều tăng khiến Tập đoàn chịu lỗ hơn 737 tỷ năm 2018, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 2.060 tỷ, suýt soát với mức
vốn chủ sở hữu 2.146 tỷ đồng.
Kết quả thua lỗ trong quý cuối năm cùng dự báo lỗ lũy kế vượt mức vốn chủ đã được ban lãnh đạo TTF dự
phòng trước đó, và cũng là cơ duyên sáp nhập Sứ Thiên Thanh nhằm tránh nguy cơ bị hủy niêm yết trên
HoSE.
Dầu đảo chiều vọt hơn 2% khi Mỹ áp lệnh trừng phạt Venezuela
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3 trên sàn Nymex tiến 1.32
USD (tương đương 2.5%) lên 53.31 USD/thùng. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 3 trên sàn Luân Đôn cộng
1.39 USD (tương đương 2.3%) lên 61.32 USD/thùng.
Giá dầu đã phục hồi phần lớn đà sụt giảm từ phiên trước đó, khi cả hợp đồng dầu WTI và dầu Brent đều khép
phiên ngày thứ Hai (28/01) tại mức thấp nhất kể từ ngày 14/01/2019, dữ liệu từ FactSet cho thấy.
Các chuyên gia phân tích vẫn đang đánh giá khả năng ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu từ lệnh trừng phạt
của Mỹ đối với Venezuela.
“Các quan chức Chính phủ cho biết các lệnh trừng phạt sẽ khiến kim ngạch xuất khẩu của Venezuela mất hơn
11 tỷ USD trong năm tới, nhưng tôi tin con số này sẽ thấp hơn đáng kể. Dầu mà hiện được Venezuela xuất
sang Mỹ sẽ chuyển qua các nước khác và được bán với giá thấp hơn”, Rodriguez-Masiu, người điều phối nhà
máy lọc dầu toàn cầu của Rystad Energy và dữ liệu cơ sở hạ tầng, cho hay.
“Tổng thống lâm thời” tự phong Juan Guaido là thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tổng thống
Venezuela Nicolás Maduro trong nhiều năm qua. Ông Guaido đã kêu gọi các lực lượng quân sự của nước này
quay lưng với chính phủ, hứa hẹn họ sẽ được ân xá.
Trong khi đó, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục gây sức ép đến các giao dịch năng
lượng, làm tăng dự báo về sự suy giảm nhu cầu năng lượng. Theo đó, Trung Quốc đã đệ trình đơn kiện lên Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) điều tra về về việc Mỹ áp thuế đối trị giá 234 tỷ USD đối với hàng hóa
nước này, Reuters đưa tin. Được biết, các cuộc đàm phán thương mại giữa các quan chức cấp cao từ 2 nước dự
kiến bắt đầu trong tuần này tại Washington.
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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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