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Thống kê Thị trường 28/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

972.00 (-3.14)

105.03 (-0.01)

KLGD khớp lệnh

120,207,520

22,622,300

GTGD khớp lệnh

2,765,230,980

311,457,850

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

323,693

-108,925

GT mua/bán ròng

11,758,910

-9,975,042

Top GD HSX

Top GD HNX

HSG

8,076,420

VGS

4,977,800

ITA

6,256,490

SHB

2,751,465

ROS

5,405,850

PVS

2,503,733

POW

5,215,080

HUT

2,113,031

PVD

3,290,680

TNG

1,831,973

- Việt Nam nhập siêu 1.3 tỷ USD trong T5, tính từ
đầu năm nhập siêu 548tr USD.
- Philippines áp thuế tự vệ với gạch ốp lát từ VN.
Trung Quốc miễn thuế NK cá tra, cá basa của VN.
- VNM ETF hút ròng 76.58tr USD kể từ đầu năm.
- Tp.HCM đang mời gọi xây Trung tâm tài chính.
- Hãng dược Zeneca sẽ đầu tư 220tr USD vào VN.
- Bloomberg: Q1 Mỹ nhập khẩu từ VN tăng 40%, có
thể thành nguồn cung lớn thứ 7 cho Mỹ trong 2019.
- Mỹ vẫn chưa gọi Trung Quốc là quốc gia thao túng
tiền tệ.
- SBT: sẽ đầu tư sản xuất phân bón organic; AMV:
sẽ chuyển sàn HSX và PH 280 tỷ trái phiếu; NDN:
sẽ bán 3.5tr cp quỹ

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trở lại -3.14 điểm về 972 điểm. Thanh khoản đạt 120 triệu cổ phiếu, tăng so với
phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 11 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VJC, POW và
PLX..
- Diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, tuy điều chỉnh trở lại trong phiên hôm qua
nhưng chỉ số một lần nữa vẫn giữ vững được ngưỡng hỗ trợ tại 970 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như
SAB, VNM, MSN cùng giảm khá mạnh về cuối phiên cũng gây áp lực cho thị trường chung. Số cổ phiếu
tăng điểm và giảm điểm ở trạng thái cân bằng và có sự phân hóa lớn giữa các nhóm ngành. Dòng tiền
ngắn hạn đang có xu hướng tìm đến các cổ phiếu Midcaps thuộc các ngành như Dệt may, Cao su, Điện..
trong khi nhóm bluechips đa phần vẫn biến động trong biên độ hẹp.
- Trong các phiên tới thị trường được dự báo sẽ bước vào nhịp đi ngang đan xen các phiên tăng giảm, nhà
đầu tư nên nắm giữ tỷ trọng danh mục ở mức vừa phải. Tranh thủ các nhịp điều chỉnh cơ cấu danh mục
sang nhóm cổ phiếu thu hút được dòng tiền ngắn hạn.

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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