Nhận định Thị trường 07/05/2019

Thống kê Thị trường 06/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

957.97 (-16.17)

105.42 (-1.45)

KLGD khớp lệnh

133,333,280

40,550,000

GTGD khớp lệnh

2,776,818,200

417,678,080

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,565,740

-24,530

GT mua/bán ròng

77,166,740

-1,833,400

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

9,600,550

SHB

8,405,734

FLC

8,669,660

VGC

5,198,350

HPG

4,500,050

PVS

3,804,602

HSG

4,444,360

OCH

3,091,366

AAA

4,016,920

BII

1,693,452

- Xuất khẩu rau quả Q1 sang TQ giảm 17% cùng kỳ.
- Nikkei: VN có thể bay thẳng tới Mỹ ngay 2019.
- Vùng KT trọng điểm phía Nam đang có xu hướng
tăng trưởng chậm lại, ~6.6% - ngang cả nước.
- NHTW TQ sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc với NH nhỏ.
- Trung Quốc vẫn sẽ cử phái đoàn đàm phán tới Mỹ
trong tuần này, bất chấp đe dọa tăng thuế của Mỹ.
- Iran sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân để đáp
trả Mỹ vào ngày 8/5.
- VJC: LNST Q1 1,463 tỷ, tăng 7% cùng kỳ; BVH:
LNST Q1 444 tỷ, giảm 8.5% cùng kỳ; TPB: LNST
Q1 682 tỷ, tăng 66% cùng kỳ; DXG: sẽ trả cổ tức
= cp 22% + PHT 4:1; HPG: sản lượng thép xây
dựng 4T đạt 933,626 tấn, tăng gần 30% cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục giảm mạnh -16.17 điểm xuống 957.97 điểm. Thanh khoản đạt 133 triệu cổ phiếu, tăng
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 77 tỷ, tập trung nhiều nhất tại VCB, HPG và PLX.
- Trước khi bước vào phiên giao dịch, thị trường đón nhận thông tin khá bất ngờ từ tình hình thế giới với
việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc từ 10/5. Chỉ số những ngày
gần đây vốn đã bước vào trạng thái không mấy tích cực, đặc biệt từ sự suy yếu của dòng tiền ngắn hạn
đã cộng hưởng thêm những tác động tiêu cực từ thị trường tài chính thế giới, khiến thị trường duy trì đà
giảm mạnh và trên diện rộng trong suốt phiên giao dịch. Vùng hỗ trợ ngắn hạn tại 960-965 điểm cũng bị
phá vỡ nhanh chóng khiến các chỉ báo kỹ thuật quay lại trang thái tiêu cực.
- Với những diễn biến khá bất ổn hiện nay cả trong nước lẫn thế giới, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở
mức thấp để đảm bảo quản trị rủi ro. Dù thị trư ờng có thể xuất hi ện nhịp hồi phục mang tính k ỹ thuật
trong những phiên tới nhưng rủi ro sụt giảm của thị trường trong ngắn hạn vẫn đang ở mức cao.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

