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Thống kê Thị trường 13/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

958.54 (+5.99)

105.61 (-0.25)

KLGD khớp lệnh

124,137,680

26,345,100

GTGD khớp lệnh

2,603,512,080

323,607,880

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,179,130

-14,346,660

GT mua/bán ròng

-111,289,880

-290,087,632

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

9,975,730

VGC

13,662,273

HQC

5,119,990

SHB

5,498,529

FLC

4,896,750

PVS

3,580,856

HPG

3,810,530

NVB

2,303,400

PVD

3,584,830

MST

1,452,460

- MSCI: Argentina được nâng lên TT mới nổi, loại các
cp Argentina, thêm POW vào MSCI Frontier Markets
- Các DN bảo hiểm đã đầu tư 328,700 tỷ vào nền
kinh tế trong 4 tháng, tăng 26.5% so cùng kỳ.
- 4T Việt Nam xuất siêu 750tr USD, chỉ bằng 1/5 so
cùng kỳ. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 12.6 tỷ
USD. Hà Nội nhập siêu gần 6 tỷ USD.
- Quỹ ETF VFMVN30 đang nắm 4,600 HĐ phái sinh.
- Trung Quốc đáp trả tăng thuế 60 tỷ USD hàng hóa
Mỹ từ 1/6. Mỹ đã khởi động quy trình áp thuế lên
lên 300 tỷ USD hàng hóa còn lại, sớm nhất từ 24/6.
- Nhật Bản thừa nhận nền kinh tế đang suy yếu.
- OGC: TAND Tp.HN hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm
thời; AMV: sẽ chuyển sang HSX; NTL: 22/5 chốt
quyền cổ tức 15% TM; VGC: hủy ny HNX từ 20/5
để chuyển sang HSX.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục trong phiên đầu tuần +5.99 điểm lên 958.54 điểm. Thanh khoản đạt 125 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 111 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, HPG và HDB.
- Chỉ số tiếp tục đà phục hồi và mạnh dần vào cuối phiên, nhờ nỗ lực tại một vài mã cổ phiếu vốn hóa lớn
như VNM, BVH, VHM.. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng giá tuy nhiên đa số vẫn biến động trong
biên khá hẹp. Sau khi đường giá vượt xuống dưới dải bollinger bands như dự báo trước đây thị trường đã
xuất hiện nhịp bật trở lại, nhưng với việc khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì ở mức thấp thì đây chỉ là
nhịp hồi mang tính kỹ thuật trong một xu hướng giảm đã được hình thành thời gian gần đây. Sau tin
Trung Quốc tăng thuế đáp trả Mỹ thì đêm qua các chỉ số chứng khoán mỹ đã đồng loạt giảm điểm mạnh
và sẽ gây áp lực ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước trong các phiên sắp tới.
- Nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong giai đoạn này. Tận dụng nhịp tăng điểm
của thị trường để 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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