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-

Trump áp thuế 25% 200 tỷ $ hàng hóa TQ từ 10/5.
Nguyên PTT Vũ Văn Ninh bị đề nghị kỷ luật.
Bộ Công Thương sẽ sửa biểu giá bán lẻ điện.
Việt Nam xuất khẩu 17.8 tỷ USD vào Mỹ 4T, tăng
17.8%. Nông sản Mỹ xuất sang VN tăng kỷ lục.
4T chỉ có 2 DN được phê duyệt CPH. 39 Bộ, địa
phương giải ngân vốn đầu tư công dưới 10% KH.
NHNN đề xuất không trả cổ tức để tăng vốn 4 NH
lớn. Kho bạc NN đang gửi 240,000 tỷ tại các NHTM.
Doanh thu PVN 4T đạt 225,600 tỷ, vượt 10% KH.
Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp còn 3.6%, thấp nhất từ 1969.
Iran cảnh báo OPEC đang sụp đổ do nội bộ chia rẽ.
AAA: LNST Q1 214 tỷ, gấp 4 cùng kỳ; PLX: LNST
Q1 1,295 tỷ, tăng 29% cùng kỳ; STB: xin NHNN
nới room tín dụng 2019 từ 7% lên 15%; EIB: LNTT
Q1 370 tỷ, giảm 38% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -4.36 điểm xuống 974.14 điểm. Thanh khoản đạt 126 triệu cổ phiếu, tăng
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 46 tỷ, tập trung nhiều nhất tại VCB, VHM và MSN.
- Chỉ số tiếp tục giảm điểm ngay từ đầu phiên và duy trì đà giảm trong suổt phiên giao dịch. Việc cổ phiếu
BVH tiếp tục giảm sàn và dư bán sàn rất lớn cũng tạo nhiều áp lực cho thị trường chung, nhóm cổ phiếu
thuộc VN30 có sự phân hóa tuy nhiên đa số vẫn biến động tăng, giảm trong biên độ khá hẹp. Các chỉ báo
kỹ thuật vẫn cho tín hiệu trung lập do đó nhiều khả năng chỉ số vẫn sẽ biến động theo dạng sideway
trong khoảng 965-990 điểm.
- Với xu hướng dao động giằng co như hiện tại , nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng danh
mục ở mức v ừa phải để đảm bảo quản trị rủi ro. Có thể cân nhắc mua lướt sóng 1 phần trong danh mục
có sẵn khi VN-Index về sát vùng hỗ trợ quanh 965 và bán ra khi lên vùng kháng cự quanh 990 điểm.

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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