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Thống kê Thị trường 09/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

947.01 (-4.21)

105.26 (-0.65)

KLGD khớp lệnh

114,337,710

23,155,900

GTGD khớp lệnh

2,381,368,720

247,971,810

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,081,710

-944,941

GT mua/bán ròng

-122,255,920

-10,132,085

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

9,706,350

PVS

3,010,154

STB

6,642,650

MST

2,847,074

PVD

4,265,430

BII

1,605,100

MBB

4,125,520

SHB

1,431,012

DXG

3,955,860

ART

1,420,144

- Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia VN từ “ổn
định” lên “tích cực”, giữ vững xếp hạng BB.
- Malaysia áp thuế chống bán phá giá thép cuộn VN.
- T4 VSD cấp 356 mã số GD cho NĐTNN (T3 là 449).
- Trái phiếu Trung Quốc vỡ nợ 5.8 tỷ USD trong 4T,
gấp 3.4 lần cùng kỳ.
- Tập Cận Bình đã gửi thư cho Trump nói vẫn có thể
đạt thỏa thuận thương mại giữa 2 nước.
- Venezuela tuyên bố chấm dứt sử dụng đồng USD.
- VSH: bị tuyên phạt 2,163 tỷ cho nhà thầu TQ, đã
kiện ngược đòi bồi thường 2,000 tỷ; MWG: 24/5
chốt quyền cổ tức TM 15%; VHC: 20/5 chốt quyền
cổ tức TM 20%; SGN: 22/5 chốt quyền cổ tức 30%
TM + 40% CP.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ 6 liên tiếp -4.21 điểm về 947.01 điểm. Thanh khoản đạt 115 triệu
cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 122 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, DXG và BID.
- Thị trường đang chịu áp l ực tác động cả trong và ngoài nước , khối ngoại đang kéo dài chuỗi bán ròng
trong khi ở bên ngoài các th ị trường chứng khoán toàn cầu cũng đang h ứng chịu chuỗi ngày giảm điểm
mạnh do lo ngại việc chiến tranh thương mại đang có chiều hướng leo thang. VN-Index có nỗ lực hồi
phục đầu phiên nhưng khá yếu, và nhanh chóng bị giảm điểm dưới lực bán mạnh vào cuối ngày đặc biệt
tại một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VHM, BVH.. Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng như MACD,
MFI và RSI tiếp tục suy giảm nhanh càng củng cố cho xu hướng tiêu cực trong ngắn hạn.
- Nhà đầu tư nên tiếp tục dừng việc mở vị thế mua mới, chỉ nên giữ tỷ trọng ở mức thấp trong giai đoạn
này. Các phiên tăng điểm của thị trường (nếu có) được xem là cơ hội bán 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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