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Thống kê Thị trường 27/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

975.14 (+5.11)

105.04 (-0.35)

KLGD khớp lệnh

95,547,230

20,051,400

GTGD khớp lệnh

2,170,632,370

244,778,770

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

645,880

123,679

GT mua/bán ròng

68,244,680

2,880,215

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,272,340

SHB

2,308,990

HSG

6,755,500

PVS

1,835,814

PVD

3,194,430

MPT

1,509,500

FLC

2,833,270

NVB

1,497,300

ITA

2,549,000

HUT

1,414,625

- Dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục (~66 tỷ USD),
4T đầu năm NHNN mua ròng tới 8.35 tỷ USD.
- 'Siêu ủy ban' lên kế hoạch giám sát tài chính 19 tập
đoàn, tổng công ty nhà nước.
- Trung Quốc cảnh báo giới bán khống Nhân dân tệ.
- Trump: Mỹ chưa sẵn sàng ký thỏa thuận TM với TQ
- Bloomberg: T8 Mỹ Nhật có thể đạt thỏa thuận TM.
- Canada đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn NAFTA 2.0.
- HPG: 5/6 chốt quyền cổ tức CP 30%; VCS: 4/5
chốt quyền cổ tức TM 20%; VTP: 5/6 chốt quyền
cổ tức 15% TM + 41.4% CP; DXG: sẽ phát hành
234 tỷ TPCĐ, giá 29,228đ/cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục trong phiên giao dịch đầu tuần +5.11 điểm lên 975.14 điểm. Thanh khoản chỉ đạt 95
triệu cổ phiếu, tụt xuống ngưỡng rất thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 68 tỷ, các mã được mua vào nhiều
nhất gồm có VNM, VJC và PLX.
- Chỉ số mở cửa với sắc xanh và duy trì đà tăng ngày càng mạnh dần về cuối ngày với sự hỗ trợ mạnh từ
các cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, SAB, MSN.. Tuy nhiên số lượng cổ phiếu giảm điểm lại nhỉnh hơn số
cổ phiếu tăng điểm. Nhóm cổ phiếu Bluechips nhìn chung có phiên biến động trong biên độ khá hẹp theo
dạng tích lũy. Vùng hỗ trợ tại 970-975 đã phát huy tác dụng nhất định khiến cung cầu thị trường trở nên
cân bằng hơn, nhưng do thanh khoản chung đang tiếp tục giảm về mức thấp nên nhiều khả năng trong
các phiên tới, diễn biến đi ngang tích lũy nhiều khả năng sẽ chiếm thế chủ đạo.
- Diễn biến thị trường có thể sẽ trở lại trạng thái phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu do đó nhà đầu tư
nên tận dụng các nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục sang các nhóm ngành thu hút được dòng tiền hiện
nay như Dệt may, Thủy sản, Điện, Cao su..

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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