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Thống kê Thị trường 22/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

982.71 (-1.07)

106.30 (+0.17)

KLGD khớp lệnh

107,185,090

29,536,400

GTGD khớp lệnh

2,473,528,870

422,608,080

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,646,960

-3,776,423

GT mua/bán ròng

-105,754,980

-59,823,731

Top GD HSX

Top GD HNX

PVD

10,717,190

PVS

7,793,298

ROS

6,622,850

HUT

2,861,969

AAA

3,880,450

NDN

1,916,704

HSG

2,961,940

SHS

1,351,206

HQC

2,596,700

MPT

1,244,400

- Đến 15/5, tổng kim ngạch XNK đạt 179 tỷ USD
(tăng 8.8% cùng kỳ), XK ~89 tỷ USD (tăng 6.7%).
- VN và Nga sẽ đẩy mạnh khai thác thăm dò dầu khí.
- ARM và Panasonic đồng loạt ngừng cung cấp chip
và linh kiện cho Huawei. Mỹ cân nhắc trừng phạt
thêm 5 công ty công nghệ khác của Trung Quốc.
- Mỹ không lên lịch đàm phán với Trung Quốc, hỗ trợ
16 tỷ USD cứu nông dân. Trump: Huawei có thể
nằm trong thỏa thuận TM với Trung Quốc
- YEG: Youtube chính thức dừng hợp tác; VIC: đã
phát hành xong 154tr cp cho SK; TNG: 14/6 chốt
quyền cổ tức = cp 20%; DBC: HSX đã nhận hồ sơ
niêm yết; PLX: 31/5 chốt quyền cổ tức 26% TM.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index điều chỉnh trong phiên thứ 3 liên tiếp -1.07 điểm về 982.71 điểm. Thanh khoản đạt 107 triệu
cổ phiếu, giảm khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 105 tỷ, các mã bị bán ra nhiều
nhất gồm có VNM, PVD và VPI.
- Thị trường về cuối phiên giao dịch có sự hồi phục khá tốt. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như BID, BVH, MBB,
VCB.. đồng loạt tăng giá và góp phần giúp chỉ số thu hẹp đà giảm đáng kể. Nhóm Dầu khí dù đã có sự
hồi phục tích cực trong phiên hôm qua nhưng do diễn biến giá dầu thế giới đang không thuận lợi cũng sẽ
tạo áp lực lên toàn ngành trong các phiên tới đây. Thanh khoản phiên qua cũng sụt giảm nhanh xuống
mức rất thấp so với trung bình, đây là tín hiệu thực sự đáng lo ngại nhất vào lúc này (nếu không nhanh
chóng được cải thiện). Tuy vậy, tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn đối với chỉ số VN-Index vẫn đang duy trì
trạng thái tích cực với hỗ trợ gần nhất tại 970-975 điểm.
- Dòng tiền dự kiến sẽ vẫn tập trung sự quan tâm ở một số nhóm ngành như Ngân hàng, Dầu khí, Dệt
may.. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để cơ cấu hoặc mở vị thế mua mới tại những mã
cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền.

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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