Nhận định Thị trường 12/05/2020

Thống kê Thị trường 11/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

828.33 (+14.6)

111.57 (+1.55)

KLGD khớp lệnh

257,067,070

51,117,937

GTGD khớp lệnh

4,472,368,630

459,707,153

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-28,171,075

-3,858,570

GT mua/bán ròng

-429,304,190

-26,896,129

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

13,871,460

KLF

10,987,600

ROS

13,836,680

PVS

9,331,200

PVD

13,475,920

ACB

4,106,500

STB

10,595,020

HUT

3,808,300

VPB

8,508,370

PVX

2,787,300

- Dịch Covid-19 đến sáng 12/05: VN đã 26 ngày
không có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 288), 249
người khỏi bệnh. TG đã có 4.25tr ca nhiễm và
287,000 ca tử vong.
- VN mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào 2025.
- VASEP: nâng dự báo XK tôm 2020 từ 3.5 lên 3.8 tỷ
USD (tăng trưởng 12% so với 2019).
- Ả rập Xê út và Kuwait cắt giảm thêm sản lượng để
bình ổn TT dầu mỏ.
- Tổ chức du lịch TG dự báo ngành du lịch 2020 sẽ
thiệt hại 900-1,200 tỷ USD, hồi phục trở lại vào Q3.
- Trump bác bỏ khả năng đàm phán lại TT Mỹ-Trung.
- HVG: tạm ngừng GD từ 15/5; DHA: 22/5 chốt
quyền cổ tức TM 20%; EIB: điều chỉnh KH LNTT
2020 giảm 40% còn 1,318 tỷ (vẫn tăng 22% so với
TH 2019); GTN: chỉ mua 1/9tr cp quỹ đăng ký.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên đầu tuần +14.6 điểm lên 828.33 điểm. Thanh khoản đạt 257
triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán
ròng 429 tỷ, tuy nhiên chủ yếu do bán thỏa thuận PC1 và bất ngờ mua ròng mạnh các cp thuộc VN30.
- Thị trường duy trì đà tăng điểm trong gần như toàn bộ phiên giao dịch và có xu hướng mạnh dần về cuối
ngày với sự hồi phục tích cực của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Dầu
khí, Chứng khoán tiếp tục đóng vai trò đầu tầu kéo chỉ số và tạo sự lan tỏa cần thiết lên toàn bộ thị trường
chung, trong đó nổi bật có TCB, PVD, VCI.. tăng trần với dư mua lớn vào cuối phiên. Dòng tiền đổ vào thị
trường là khá mạnh và đang hấp thụ tốt lực bán chốt lời, lực cầu sẵn sàng mua lên ngay cả khi giá cổ phiếu
tăng mạnh cho thấy tâm lý hào hứng đang quay trở lại đặc biết sau khi chỉ số vượt thành công vùng kháng
cự tại 790-795 điểm. Dự báo đà tăng sẽ tiếp tục duy trì trong ngắn hạn với kháng cự tiếp theo tại vùng giá
870–880 điểm. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý về khả năng xuất hiện những nhịp điều chỉnh rung lắc trong quá
trình đi lên cũng như có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng nhịp hồi phục để tham gia lướt sóng nhưng không nên kỳ vọng quá cao,
cân nhắc chốt lời nếu tình hình chứng khoán thế giới có những biến chuyển xấu.

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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