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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
1.005,41
+0,41
229
+10
5.106
4.430
+8,5
182
131
59
Thị trường phái sinh
VN30F1903
VN30F1904
131.532
816
927
926,9
-3
-2,1
12.193
75,6

HNX
109,82
+0,25
74
+15,6
949
655
+16,7
97
90
59

VN30F1906
46
923,1
-5,1
4,3

VN30F1909
78
923,5
-3,5
7,2

1
2
3

Khối ngoại
HSX
687
597
+90
Top mua ròng
VRE
62 tỷ
CTG
39 tỷ
SAB
33 tỷ

SHB
DGC
HHP

4,4 tỷ
0,3 tỷ
0,2 tỷ

1
2
3

Top bán ròng
HBC
56 tỷ
VNM
37 tỷ
VJC
27 tỷ

BCC
PVS
VGC

3,8 tỷ
2,7 tỷ
1,5 tỷ

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

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

1.000 điểm

Kháng cự

110 điểm

Hỗ trợ

965 điểm

Hỗ trợ

105 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, VN-Index tiếp tục tăng điểm với
thanh khoản khá cao, đường giá chỉ số đang hướng lên
dải trên của dải Bollinger Band và đã chỉnh nhẹ cuối
phiên khi chạm vào dải này, xu thế tăng ngắn hạn vẫn
đang được củng cố.

- HNX-Index hôm nay tiếp tục tăng điểm, kết hợp
với thanh khoản cũng tăng cao, dải trên của dải
Bollinger Band đang mở rộng dần lên phía trên, tiềm
năng tăng điểm vẫn còn.

- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu
- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu thế thế tăng điểm vẫn chiếm ưu thế.
tăng của cổ phiếu đang mạnh dần lên.
- Dự báo, HNX-Index sẽ tăng vượt kháng cự 110
- Dự báo, VN-Index sẽ còn tăng tiếp, hướng đến vùng điểm trong vài phiên nữa, qua đó, tiếp tục hướng đến
kháng cự 1.010 – 1.020 điểm trong thời gian tới, nếu các ngưỡng kháng cự cao hơn như 112 điểm.
vượt được 1.020 điểm, đích đến tiếp theo của chỉ số là
ngưỡng 1.050 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones giảm 96.22 điểm xuống 25,554.66 điểm, trong đó cổ
phiếu Boeing chiếm khoảng 150 điểm giảm. (Nói cách khác, Dow Jones sẽ tăng nếu không có đà sụt giảm của
cổ phiếu Boeing.) Cổ phiếu Boeing sụt hơn 6%, làm lu mờ đà giảm 5.3% từ phiên ngày thứ Hai (11/03) và ghi
nhận 2 phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2009. Cổ phiếu Boeing chìm vào sắc đỏ sau khi một số quốc gia,
bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Indonesia, cấm tất cả các chuyến bay liên quan đến mẫu
máy bay 737 MAX. Mẫu máy bay này có liên quan đến 2 vụ tai nạn rơi máy bay trong vòng chưa đầy 6 tháng,
bao gồm 1 vụ vừa xảy ra hôm Chủ nhật (10/03). Edward Jones cũng hạ bậc cổ phiếu Boeing từ “mua” xuống
“nắm giữ”, với lý do khả năng “chậm trễ trong các đơn hàng” sau vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian
Airlines vào ngày Chủ nhật (10/03).
- Thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương suy giảm trong ngày thứ Tư (13/03) giữa lúc xuất hiện bất
ổn mới trên toàn cầu sau khi các nhà làm luật Anh lại bác bỏ thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May.
Tính tới lúc 14h ngày thứ Tư (13/03 – giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 213.45 điểm
(tương đương 0.99%), còn Topix lùi 1.19%. Bên cạnh đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 8.77 điểm (tương
đương 0.41%) và Hang Seng của Hồng Kông lùi 167.74 điểm (tương đương 0.58%). Trên thị trường Trung
Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 38.67 điểm (tương đương 1.26%), còn Shenzhen Composite hạ 0.67%.
Ở Australia, chỉ số ASX 200 lùi 13.6 điểm (tương đương 0.22%), khi phần lớn lĩnh vực đều đi xuống. Lĩnh
vực năng lượng giảm 1.21% khi nhóm cổ phiếu dầu khí chật vật đi lên.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Chốt phiên, VN-Index tăng 5,08 điểm (+0,51%), lên 1.005,4 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 229,38 triệu
đơn vị, giá trị 5.106,24 tỷ đồng, tăng 10% về khối lượng và 6% về giá trị so với phiên hôm qua. HNX-Index
tăng 0,27 điểm (+0,25%), lên 109,82. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,16 triệu đơn vị, giá trị 949 tỷ đồng,
tăng 14,9% về khối lượng và 37,3% về giá trị so với phiên hôm qua.
Điểm tựa cho thị trường trong phiên sáng đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng khi dòng tiền chảy mạnh vào nhóm
này, giúp nhiều mã tăng tốt. Ngoài ra, cũng phải kể đến sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu họ Vingroups khi cả 3
mã đều có sắc xanh. Bước vào phiên giao dịch chiều, VN-Index chỉ nhích nhẹ trong ít phút đầu phiên trước
khi hạ nhiệt do nhiều mã lớn đảo chiều như VIC, VNM, nhóm dầu khí. Tưởng chừng VN-Index sẽ lùi thẳng về
tham chiếu, nhưng nhờ sự hỗ trợ tốt của nhóm ngân hàng, cùng một số mã lớn khác, VN-Index cuối cùng vẫn
đứng vững trên ngưỡng 1.005 điểm.
Nhóm ngân hàng đã quay lại cuộc đua và trở lại nhóm cổ phiếu dẫn sóng cho thị trường chung. VN-Index
đang có giao dịch đồng pha lớn với những nhịp tăng của thị trường Thế giới và bỏ qua những nhịp điều chỉnh
cũng của những thị trường này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng vì vùng trên
1.000 điểm của chỉ số sẽ rung lắc mạnh hơn vùng giá dưới. Những yếu tố vĩ mô bất lợi đến từ Brexit và Mỹ Trung đang có dấu hiệu nóng trở lại, sẽ gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ lên thị trường, đặc biệt là ở vùng giá
trên 1.000 điểm hiện tại, áp lực bán sẽ cao hơn với lượng cung giá thấp sẽ chốt lời bằng mọi giá nếu có tin xấu
được tung ra.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Dầu tăng liền 2 phiên trước dấu hiệu sụt giảm nguồn cung
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4 trên sàn Nymex nhích 8
xu (tương đương 0.1%) lên 56.87 USD/thùng, sau khi dao động tại đỉnh trong phiên là 57.55 USD/thùng.
Hợp đồng dầu Brent giao tháng 5 trên sàn Luân Đôn tiến 9 xu (tương đương 0.1%) lên 66.67 USD/thùng, sau
khi dao động tại mức cao trong phiên là 67.39 USD/thùng.
Vào ngày thứ Ba, trong báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã
hạ dự báo sản lượng dầu thô nội địa trong năm nay và năm tới, đồng thời nâng dự báo giá dầu WTI và giá dầu
Brent trong năm 2019.
“Trong tháng này, dự báo sản lượng dầu thô tại Mỹ trong năm 2019 và năm 2020 đã giảm, nhưng cả 2 năm
nay vẫn đang hướng đến mức sản lượng kỷ lục mới”, Linda Capuano, Người quản lý EIA, cho biết trong một
báo cáo. Vào năm 2020, EIA đã cắt giảm dự báo sản lượng dầu tại Mỹ 1.3% xuống 13.03 triệu thùng/ngày.
“Dự báo tháng 3 còn dự kiến Mỹ sẽ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm xăng dầu vào năm
2020”, bà Capuano cho hay.
Một báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố hôm thứ Hai (11/03) cho biết Mỹ sẽ dẫn đầu tăng
trưởng sản lượng của thế giới trong 5 năm tới.
HAX muốn trích phân nửa lợi nhuận 2018 để chia cổ tức tiền mặt
CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) vừa công bố tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2019.
Theo đó, HAX sẽ trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng gần 53 tỷ
đồng, hơn một nửa lợi nhuận sau thuế của năm 2018.
Bên cạnh đó, HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
nhiệm kỳ 2013 – 2018 đối với ông Lê Đình Việt. Tại Đại hội thường niên tới đây, HAX cũng sẽ tổ chức bầu
cử 5 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.
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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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