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Thống kê Thị trường 08/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

951.22 (-6.34)

105.91 (+0.08)

KLGD khớp lệnh

117,642,240

25,775,300

GTGD khớp lệnh

2,446,287,910

293,822,210

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,536,470

-645,265

GT mua/bán ròng

-97,499,410

-11,336,538

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

9,013,700

NVB

5,359,400

ROS

8,977,200

PVS

4,122,829

PVD

6,918,830

VGC

2,939,300

FLC

5,169,050

SHB

2,678,381

STB

4,254,250

ART

1,947,939

- Chính phủ đánh giá kinh tế có dấu hiệu tăng chậm
lại, dự kiến tăng trưởng GDP 2019 đạt 6.78%.
- Nga muốn chuyển các nhà máy dệt may từ Trung
Quốc sang Việt Nam.
- HoSE đang nghiên cứu triển khai chứng khoán
không có quyền biểu quyết để thu hút vốn ngoại.
- Vốn FDI 4T từ Trung Quốc dẫn đầu đạt 1.3 tỷ USD.
- Thặng dư TM Trung Quốc T4 bất ngờ giảm mạnh,
đạt 13.8 tỷ USD, thấp hơn nhiều dự báo 35 tỷ USD.
- Reuters: Trung Quốc rút lại hầu hết cam kết với Mỹ
- Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ tăng thuế vào 10/5
- CII: nâng tỷ lệ sở hữu NBB lên gần 53%; FPT:
20/5 chốt quyền cổ tức 10% TM + 10% CP;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ 5 liên tiếp -6.34 điểm về 951.22 điểm. Thanh khoản đạt 116 triệu
cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 97 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, VCI và ITC.
- Thị trường trong nước giảm khá mạnh ngay khi mở cửa phiên giao dịch do ảnh hưởng từ việc chứng
khoán mỹ và chứng khoán toàn cầu cùng đồng loạt lao dốc, đà giảm có phần chững lại vào cuối ngày
nhờ nỗ lực đảo chiều hồi phục trở lại của một số cổ phiếu bluechips như HDB, HCM, PVD.. Dòng tiền tiếp
tục suy yếu thể hiện qua việc khối lượng khớp lệnh luôn được duy trì ở mức rất thấp. Xu hướng ngắn hạn
xác nhận chuyển sang trạng thái tiêu cực sau khi các mốc hỗ trợ quan trọng lần lượt bị phá vỡ. Dự báo
thị trường trong phiên tới có thể xuất hiện nhịp hồi ngắn mang tính kỹ thuật khi mà đường giá đã phá
xuống biên dưới dải bollinger bands.
- Việc đảm bảo quản trị rủi ro vẫn được ưu tiên nhất trong thời điểm hiện tại. Các nhịp hồi phục vẫn là cơ
hội để giảm tỷ trọng đối với những nhà đầu tư đang còn nắm giữ cổ phiếu 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.
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