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Thống kê Thị trường 29/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

971.54 (-0.46)

105.32 (+0.29)

KLGD khớp lệnh

119,981,290

23,083,700

GTGD khớp lệnh

2,687,561,010

272,339,360

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,162,770

266,400

GT mua/bán ròng

125,627,230

619,030

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

10,011,610

SHB

4,214,477

ITA

7,009,990

HUT

2,396,009

AAA

6,736,000

PVS

1,683,020

HSG

2,929,010

CEO

1,658,500

KBC

2,545,010

NDN

1,364,014

- Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách theo dõi thao
túng tiền tệ cùng 8 quốc gia khác.
- 5T đầu năm ngân sách bội thu 66,600 tỷ.
- CPI T5 tăng 0.49% so với tháng trước.
- 5T Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ 22.6 tỷ USD (tăng
28% so cùng kỳ), nhập khẩu từ Trung Quốc 29.6 tỷ
USD (tăng 19% cùng kỳ).
- Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) dự
báo GDP 2019 tăng 6.81%, CPI tăng 4.8%.
- Huawei đệ đơn kiện lệnh cấm của chính phủ Mỹ.
- TQ dọa chặn nguồn cung đất hiếm để đáp trả Mỹ.
- TV2: 6/6 lên HSX, giá TC 151,000đ/cp; TVT: 20/6
chốt quyền cổ tức TM 100%; SRC: 4 NĐT đăng ký
mua hết 4.2tr cp đấu giá; DRC: hủy đấu giá vì
không có NĐT đăng ký;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ 0.46 điểm về 971.54 điểm. Thanh khoản đạt 119 triệu cổ
phiếu, không biến động nhiều so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 125 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhất gồm có VJC, VIC và PLX.
- Thị trường tiếp tục xu hướng giao dịch ảm đạm và giằng co với biên độ hẹp trong suốt phiên giao dịch.
Dòng tiền dù đã có sự cải thiện nhất định nhưng vẫn ở dưới mức thấp hơn trung bình, nhóm cổ phiếu
Dầu khí gồm PVD, PVS.. cùng đồng loạt giảm điểm trở lại và đánh mất gần như toàn bộ nỗ lực hồi phục
của phiên trước đó, nhóm Ngân hàng và Chứng khoán có sự phân hóa tuy nhiên biến động là không
nhiều. Hiện tại vẫn chưa có tín hiệu tích cực nào để kỳ vọng xu hướng ngắn hạn sẽ được cải thiện, do đó
VN-Index dự kiến sẽ vẫn tiếp tục biến động theo chiều hướng đi ngang với hỗ trợ gần nhất nằm tại 970
điểm trong các phiên giao dịch tới đây.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải khi mà việc lướt sóng hiện nay vẫn chưa thực sự hấp
dẫn và cũng nhằm đảm bảo việc quản trị rủi ro.

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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