Nhận định Thị trường 03/05/2019

Thống kê Thị trường 02/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

978.50 (-1.14)

107.00 (-0.46)

KLGD khớp lệnh

123,641,950

29,990,800

GTGD khớp lệnh

2,551,174,950

371,071,050

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,224,860

-600,075

GT mua/bán ròng

45,500,060

-6,135,114

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

10,066,220

PVS

5,125,685

VHG

6,423,270

SHB

4,322,332

FLC

5,726,050

BII

2,077,759

PVD

4,904,560

HUT

2,074,383

HSG

4,547,830

VGC

1,751,030

- PMI T4 đạt 52.5 điểm, cao nhất 4 tháng.
- HNX: huy động 12,576 tỷ trái phiếu CP trong T4.
Ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế hoạt động
của thành viên tạo lập thị trường trên HNX.
- 4 tháng, gần 40.000 doanh nghiệp tạm dừng kinh
doanh, phá sản, tăng gần 20% so cùng kỳ.
- CNBC: Mỹ-Trung có thể đạt thỏa thuận vào 10/5.
- Q1 các NHTW lớn trên TG tăng cường dự trữ vàng.
- HVN: LNST Q1 1,212 tỷ, tăng trưởng 6.6%; MWG:
LNST Q1 1,041 tỷ, tăng trưởng 29%; ACB: LNST
Q1 1,366 tỷ, tăng trưởng 19%; EIB: LNST Q1 281
tỷ, giảm 37% cùng kỳ; CTG: LNTT Q1 3,153 tỷ;
32% KH năm; HDG: LNST Q1 208 tỷ, gấp 11 lần
cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm nhẹ trở lại -1.14 điểm xuống 978.5 điểm. Thanh khoản đạt 124 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ
so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 45 tỷ, tập trung nhiều nhất tại MSN, VRE và VJC.
- Thị trường tiếp tục xu hướng giao dịch ảm đạm và giằng co trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Dòng
tiền dù đã có sự cải thiện nhất định nhưng vẫn ở dưới mức trung bình, nhóm cổ phiếu dầu khí gồm GAS,
PVD, PVS.. vẫn là điểm tích cực duy nhất, tuy nhiên vẫn chỉ ở mức tăng nhẹ và chưa có sự đột biến cần
thiết đủ để tạo sự lan tỏa. Nhóm Ngân hàng và Chứng khoán quay đầu giảm điểm trở lại, đáng chú ý có
BVH giảm sàn khi một lượng lớn cổ phiếu ESOP đến ngày đủ điều kiện giao dịch bổ sung. Hiện tại vẫn
chưa xuất hiện tín hiệu tích cực để kỳ vọng xu hướng ngắn hạn sẽ được cải thiện, do đó VN-Index dự
kiến sẽ vẫn tiếp tục biến động giằng co cùng ưu thế đang có phần nghiêng về xu thế giảm, với vùng
kháng cự gần nhất nằm tại 980-985 điểm trong các phiên giao dịch tới đây.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải khi mà việc lướt sóng hiện nay vẫn chưa thực sự hấp
dẫn và cũng nhằm đảm bảo việc quản trị rủi ro.

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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