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Thống kê Thị trường 07/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

957.56 (-0.41)

105.83 (+0.41)

KLGD khớp lệnh

120,967,170

28,028,600

GTGD khớp lệnh

2,414,658,560

336,109,600

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,178,890

-2,926,070

GT mua/bán ròng

-159,289,230

-55,530,744

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

10,350,440

SHB

20,975,200

FLC

7,055,010

VGC

5,296,253

HVG

6,616,500

PVS

2,432,566

STB

3,868,150

OCH

1,830,462

HQC

3,767,920

BII

1,752,540

- KLGD phái sinh T4 giảm mạnh 40% so với T3.
- Nhật, EU siết chặt kiểm tra nông sản nhập từ VN do
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn.
- Tổng nợ xấu nội bảng 22 ngân hàng cuối Q1 tăng
4,600 tỷ so với đầu năm, lên mức 84,200 tỷ.
- Cựu chủ tịch MTM thao túng giá bị án chung thân.
- Phó TT Trung Quốc sẽ tới Mỹ đàm phán 9-10/5.
- Tỷ lệ ủng hộ TT Trump lên mức cao kỷ lục 46%.
- Nga dẫn đầu thế giới về mua vàng dự trữ trong Q1,
trước đó đã bán gần như toàn bộ trái phiếu Mỹ.
- EC hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone còn 1.2%.
- HCM: 22/5 chốt quyền cổ tức TM 19%; HVN: sẽ
thoái vốn NN về 51%; PPI: bị hủy ny từ 20/5; TTC
Sugar: dừng hoạt động 4 nhà máy đường.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ -0.41 điểm về 957.56 điểm. Thanh khoản đạt 118 triệu cổ
phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng khá mạnh hơn 159 tỷ, tập trung nhiều nhất
tại VJC, HDB và SSI.
- Thị trường mở cửa bật tăng trở lại và có lúc đã tăng trên 7 điểm, nhưng đến cuối phiên chiều, dưới áp lực
bán mạnh khiến chỉ số quay đầu giảm nhẹ trở lại. Nhóm cổ phiếu bluechips thuộc VN30 có sự phân hóa
mạnh nhưng nhìn chung biến động trong biên độ hẹp (ngoại trừ HDB giảm hơn 4%). Khối lượng giao dịch
cũng sụt giảm xuống mức thấp so với trung bình trong ngày thị trường được kỳ vọng hồi phục lấp 1 phần
gap giảm điểm phiên trước đó. Việc nỗ lực lấy lại mốc hỗ trợ quan trọng tại vùng 960-965 điểm bất
thành khiến xu hướng ngắn hạn trong thời gian tới trở nên tiêu cực và nhiều rủi ro hơn.
- Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong giai đoạn này. Các nhịp tăng
điểm của thị trường nếu có sẽ là cơ hội bán giảm tỷ trọng đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng
cổ phiếu cao trong danh mục.

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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