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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
1.008,44
+0,30
224
-2,2
4.821
3.747
-15,4
184
130
66
Thị trường phái sinh
VN30F1903
VN30F1904
128.306
702
926
925,4
-1
-1,5
11.881
64,9

HNX
110,02
+0,18
42
-43,2
481
426
-34,9
109
77
64

VN30F1906
52
924
+0,9
4,8

VN30F1909
39
923,7
+0,2
3,6

1
2
3

Khối ngoại
HSX
628
643
-15
Top mua ròng
VCB
90 tỷ
VIC
50 tỷ
VRE
46 tỷ

SHB
ART
HHP

6,6 tỷ
0,4 tỷ
0,2 tỷ

1
2
3

Top bán ròng
VNM
82 tỷ
SBT
55 tỷ
DHG
43 tỷ

BCC
NDN
VGC

11 tỷ
1,9 tỷ
1,5 tỷ

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
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9
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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 Tư, chỉ số S&P 500 tăng phiên thứ 3 liên tiếp, tiến 0.7% lên trên mốc
2,800 điểm, một mốc quan trọng được theo dõi bởi nhà đầu tư. Chỉ số Dow Jones vọt 148.23 điểm lên
25,702.89 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.7% lên 7,643.41 điểm. Lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500
tiến 0.7%, dẫn đầu bởi đà tăng 3.8% của cổ phiếu Nvidia. Cổ phiếu của các nhà sản xuất con chip ngập trong
sắc xanh, với chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF cộng 0.4%. Nhóm cổ phiếu công nghệ trở
nên “nóng” hơn trong tuần này, khi đã vọt hơn 3.5%. Cổ phiếu các công ty Facebook, Amazon, Netflix,
Alphabet và Apple đồng loạt tăng điểm trong phiên ngày thứ Tư. “Đà tăng của lĩnh vực công nghệ, gần như có
thể thấy lĩnh vực này đang cảm nhận được điều gì đó sắp diễn ra về vấn đề thương mại Mỹ-Trung”, Quincy
Krosby, Giám đốc chiến lược thị trường tại Prudential Financial, nhận định.
- Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu le lói sắc đỏ vào chiều ngày thứ Năm (14/03) sau khi dữ liệu
cho thấy sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất trong 17 năm. Đêm qua, các nhà làm luật
Anh đã bác bỏ ý tưởng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận. Tính tới lúc 13h55
ngày thứ Năm (14/03 – giờ Việt Nam), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản quay đầu giảm nhẹ 0.02% sau khi tăng
trong phiên sáng. Ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi vẫn duy trì sắc xanh, tăng 9.13 điểm (tương đương 0.42%). Chỉ
số Hang Seng của Hồng Kông đã quay đầu giảm 0.08% sau khi tăng điểm trước đó. Trên thị trường Trung
Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm ngày càng mạnh, lao dốc 42.6 điểm (tương đương 1.41%), còn
Shenzhen Composite mất 2.39%.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Đóng cửa phiên giao dịch, Vn-Index tăng 3,03 điểm (0,3%) lên 1.008,44 điểm; Hnx-Index tăng 0,2 điểm
(0,18%) lên 110,02 điểm và Upcom-Index tăng 0,57% lên 57,09 điểm. Thanh khoản thị trường duy trì khá tốt
với giá trị giao dịch 3 sàn đạt 5.500 tỷ đồng.
Phiên giao dịch buổi chiều diễn ra tương đối sôi động và có thời điểm Vn-Index vượt mốc 1.010 điểm. Tuy
vậy, áp lực chốt lời đã tăng lên đáng kể từ sau 14h đã khiến Vn-Index không còn giữ được mốc tâm lý này.
Điểm tích cực là cầu đỡ giá khá tốt, giúp các chỉ số vẫn giữ được sắc xanh tăng điểm. Trong phiên chiều nay,
nhóm ngân hàng ngoại trừ VCB, BID tăng tốt, còn lại các cổ phiếu khác như CTG, MBB, ACB…đã yếu đi
đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều Bluechips như BVH, HPG, MSN, VNM, SAB, VJC, PLX, MWG…giảm điểm đã
ảnh hưởng không nhỏ tới thị trường. Dù vậy, vẫn có khá nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng tốt trong phiên như
VRE, PNJ, HVN, VGI, VIC, FPT, GAS… Các cổ phiếu chứng khoán, dầu khí trong phiên hôm nay giao dịch
khá trầm lắng. Trong khi đó, nhóm bất động sản, xây dựng có diễn biến khá tốt với nhiều mã tăng điểm như
CTD, DIG, DXG, HDG, LCG, SCR, LHG, PDR, VCG, NLG, PC1, VGC, NVL, NTC…
Sau khi vượt được ngưỡng 1.000 điểm, áp lực chốt lời ngắn hạn sẽ còn gia tăng khi lượng cung giá thấp đang
chờ đợi những động thái tăng mạnh để xả hàng dần. Dù vậy, khi mà nhà đầu tư vẫn còn điều để chờ đợi là báo
cáo kết quả kinh doanh quý 1/2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp, thị trường vẫn
còn khả năng tăng điểm nhưng dư địa sẽ không còn quá cao, nếu không có thông tin vĩ mô nào đáng ngại thì
ngưỡng 1.020 – 1.025 điểm sẽ là mức cao nhất của tháng 03/2019.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Bộ Công an điều tra dự án dầu khí tỉ đô ở Venezuela của Tập đoàn Dầu khí
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đã đề nghị Tập đoàn Dầu
khí quốc gia Việt Nam (PVN) cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu về dự án đầu tư liên doanh phát triển khai thác
và nâng cấp dầu khí lô Junin 2 tại Venezuela (dự án Junin 2) của Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí
(PVEP) thuộc PVN.
Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu nhằm phục vụ công tác điều tra xác minh một số dấu hiệu vi phạm pháp luật
trong việc thực hiện đầu tư dự án nêu trên.
Petromacareo là công ty liên doanh giữa PVEP và Công ty Dầu khí Venezuela (CVP), đơn vị thành viên của
Công ty Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) được thành lập để thực hiện dự án. Dự án có tổng mức đầu tư
là hơn 1,8 tỉ USD cho giai đoạn 1 từ 2010-2015.
Thời hạn hoạt động của công ty liên doanh là 25 năm và có thể gia hạn tối đa thêm 15 năm theo quy định của
luật pháp Venezuela.
Liên doanh này được phép chế biến dầu nặng và siêu nặng khai thác tại mỏ rộng 248 km², thuộc vành đai dầu
nặng Orinoco. Khu vực này được đánh giá là nơi có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Ngoài ra, liên doanh còn
được quyền kinh doanh dầu đã qua sơ chế và các sản phẩm khác thu được từ quá trình này
Tính toán ban đầu cho thấy công suất khai thác giai đoạn 1 của dự án đạt 50.000 thùng dầu/ngày, giai đoạn 2
nâng lên 200.000 thùng dầu/ngày. Lô Junin 2 có tổng diện tích khai thác 522,84 km2 trên đất liền thuộc các
huyện Leonardo Infante, El Socorr, Santa Maria, bang Guarico, Venezuela.
Thế nhưng, hiện nay dự án đã tạm dừng triển khai từ năm 2018, trong khi PVEP đã rót hàng trăm triệu USD
vào dự án này.
Tổng công ty VEAM bị ấn định thuế hơn 352 tỷ đồng
Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã chứng khoán VEA) vừa công bố
quyết định của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Cụ thể, do VEAM thực hiện khai sai mã HS, thuế suất của hàng hóa nhập khẩu nên bị ấn định thuế hơn 352 tỷ
đồng.
Trong tổng số tiền thuế ấn định, công ty đã nộp số tiền 172,9 tỷ đồng và còn phải nộp 179,5 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, riêng quý 4/2018, VEAM đạt doanh thu thuần 2.391 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ
năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp tăng tới 69% và dừng ở mức 244 tỷ đồng.
Có quỹ tiền gửi lớn, doanh thu tài chính trong kỳ tăng 8% lên 160 tỷ đồng. Hiện tại, công ty có khoảng 10.000
tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.
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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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