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Thống kê Thị trường 15/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

975.64 (+10.30)

106.43 (+0.73)

KLGD khớp lệnh

152,163,030

30,834,600

GTGD khớp lệnh

3,400,831,630

383,757,360

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,279,380

-509,974

GT mua/bán ròng

-179,251,830

-18,736,511

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

10,527,590

PVS

4,594,881

AAA

5,734,900

SHB

3,929,938

PVD

5,577,380

VGC

3,078,620

ASM

4,369,720

MST

2,347,214

FLC

4,317,090

ACB

1,290,896

- VAMC lên KH thu hồi 50,000 tỷ nợ xấu trong năm
2019, phát hành 20,000 tỷ TPĐB, mua 4,500 tỷ nợ
xấu theo giá thị trường, tăng VĐL lên 5,000 tỷ.
- Trung Quốc: NĐTNN rút kỷ lục 1.6 tỷ USD khỏi
TTCK phiên GD 14/5, hơn 4 tỷ USD từ đầu T5. Sản
lượng công nghiệp T4 tăng 5.4%, doanh số bán lẻ
tăng 7.2%, thấp hơn dự báo 6.5 và 8.6%.
- Trump tạm hoãn áp thuế xe hơi nhập khẩu từ EU,
kêu gọi Fed bơm tiền cho nền kinh tế.
- Nikkei: TQ cắt bản thỏa thuận 150 còn 105 trang.
- IEA hạ dự báo nhu cầu dầu 2019 còn 1.3tr T/ngày.
- EIB: tòa án Tp.HCM hủy biện pháp khẩn cấp tạm
thời v/v bầu chủ tịch; MPC: LNST Q1 80 tỷ, giảm
26% cùng kỳ; C32: LNST Q1 7 tỷ, thấp nhất trong
6 năm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ 4 liên tiếp +10.30 điểm lên 975.64 điểm. Thanh khoản đạt 154 triệu
cổ phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng hơn 179 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, HPG và AAA.
- Thị trường tiếp tục có phiên tăng điểm khá mạnh trên diện rộng khi có tới 197 mã tăng và chỉ 99 mã
giảm, khối lượng khớp lệnh có sự cải thiện tốt khi vượt lên trên mức trung bình. Chỉ số đã tiếp cận biên
trên của kênh xu hướng cũng là mốc kháng cự mạnh tại 975 điểm. Các phiên tới VN-Index sẽ đứng trước
cơ hội phá vỡ kênh giảm ngắn hạn trước đó nhưng để đạt được điều này dòng tiền cần tiếp tục được duy
trì và cải thiện (thanh khoản HSX trên 150 triệu cổ phiếu mỗi phiên), đồng thời các nhóm ngành chủ đạo
như Dầu khí, Ngân hàng hay Bất động sản cần sớm bứt phá trở lại để dẫn dắt và tạo sự lan tỏa cần thiết.
- Đã có những điểm sáng tích cực hơn để kỳ vọng vào xu hướng ngắn hạn trong thời gian tới. Tuy nhiên
nhà đầu tư chỉ nên mở vị thế mua trở lại khi chỉ số bứt phá mạnh qua mốc 975 điểm, và có thể duy trì ổn
định được trên mốc kháng cự này ít nhất một vài phiên.

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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