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Thống kê Thị trường 14/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

965.34 (+6.80)

105.70 (+0.09)

KLGD khớp lệnh

133,450,620

33,902,000

GTGD khớp lệnh

2,886,382,100

482,128,930

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,848,680

-1,689,529

GT mua/bán ròng

-184,751,410

-28,354,391

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,265,790

PVS

5,715,012

PVD

6,336,840

VGC

3,503,850

POW

5,562,230

NDN

2,506,080

FLC

4,617,920

MST

2,261,000

HQC

4,132,970

VIX

1,800,127

- Dự báo Review ETF: VJC, POW, PVS lọt rổ.
- Tỷ trọng cp VN trong rổ MSCI Frontier Markets ước
tăng 4% sau khi Argentina được nâng hạng.
- VinaCapital: VN còn cần phải hoàn thành nhiều tiêu
chí để được nâng hạng trong vòng 2 năm tới.
- Bloomberg: VN là nơi tránh báo chiến tranh TM.
- Tháng 5, Bộ Tài chính sẽ giám sát chặt chẽ các giao
dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường.
- Trung Quốc chính thức phá giá đồng NDT 0.6%.
Trước đó Mỹ đã công bố danh sách 300 tỷ USD
hàng hóa tiếp theo của TQ có thể chịu thuế 25%.
- Trump có thể cấm các c.ty Mỹ dùng thiết bị Huawei
- DRC: Vinachem sẽ thoái vốn 14% qua đấu giá 4/6,
khởi điểm 25,170đ/cp; SJS: 24/5 chốt quyền cổ
tức TM 10%; HT1: LNTT Q1 135 tỷ, tăng 32%
cùng kỳ, KH 2019 LNTT 917 tỷ, tăng 14%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ phiên thứ 3 liên tiếp +6.80 điểm lên 965.34 điểm. Thanh khoản đạt 135 triệu cổ
phiếu, có cải thiên hơn so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng mạnh hơn 184 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, SSI và VIC.
- Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch tăng điểm khá bất ngờ và tích cực, ngược lại với
những diễn biến của chứng khoán thế giới, lực cầu đã dần mạnh lên về cuối phiên, thúc đẩy thị trường
đóng cửa trong sắc xanh. Độ rộng thị trường cân bằng và có sự phân hóa rõ nét khi có 144 mã tăng và
146 mã giảm. Tuy nhiên theo tín hiệu kỹ thuật thì hiện nay chỉ số vẫn nằm trong kênh giảm ngắn hạn và
sẽ có ngưỡng cản mạnh tại 968-975 điểm, chỉ khi nào Vnindex chinh phục được vùng kháng cự này mới
có thể hi vọng về một xu hướng tích cực hơn.
- Nhà đầu tư cần quan sát kĩ diễn biến tại vùng kháng cự mạnh, nếu chỉ số tiến tới ngưỡng này và trở nên
suy yếu kết hợp không có sự cải thiện của dòng tiền tương ứng thì cân nhắc bán ra giảm tỷ trọng.

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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