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Tin tức đáng chú ý

- Dịch Covid-19 đến sáng 13/05: VN đã 27 ngày
không có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 288), 252
Index
835.32 (+6.99)
111.78 (+0.21)
người khỏi bệnh. TG đã có 4.4tr ca nhiễm và 292,000
KLGD khớp lệnh
277,858,150
51,681,067
ca tử vong, Nga lên thứ 3 TG về số người nhiễm.
GTGD khớp lệnh
5,018,914,260
488,077,574
- NHNN: hạ 1 loạt lãi suất điều hành lần 2 từ đầu năm,
không cơ cấu lại nợ các khoản đầu tư TP, bảo lãnh.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
Mỹ mời VN đối thoại với nhóm “Bộ tứ kim cương” để
KL mua/bán ròng
-1,791,832
-1,132,748
tái cấu trúc chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.
GT mua/bán ròng
115,237,480
-3,547,530
- Bộ GTVT: tạm thời chưa xem xét lập hãng HK mới.
- HNG và VCS vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap
Top GD HSX
Top GD HNX
Index, ROS, HAG và VCI bị loại.
HSG
13,916,820
HUT
8,908,200
- LNST 2019 22 DN ngành tài chính trên HNX đạt
MBB
11,943,010
KLF
5,259,900
10,443 tỷ, chiếm 48.7% tổng LN toàn thị trường.
STB
11,311,610
PVS
5,169,400
- Hạ viện Mỹ công bố dự luật hơn 3,000 tỷ USD, giảm
HPG
10,527,620
ACB
4,055,600
tác động COVID-19.
POW
9,616,910
TNG
3,961,200
- Trung Quốc tiếp tục công bố danh sách 79 mặt hàng
của Mỹ được miễn thuế, ít nhất 1 năm từ 19/5.
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- Khuyến
nghịtăng cắt giảm sản lượng dầu.
- Opec+
cân nhắc
- VNM: sẽ mua 17.5tr cp quỹ từ 21/5; CTI: sẽ mua
- VN-Index tăng điểm phiên thứ sáu liên tiếp +6.99 điểm
lên 835.32
Thanh
khoản
277
15.4tr
cp quỹđiểm.
từ 21/5;
HBC:
chưađạt
mua
cptriệu
quỹ cổ
nào
phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao.
Khối
ngoại
bấtký,
ngờ
mua
hơn HSG:
115 tỷ,T4
trong
10tr
đăng
xin
gia ròng
hạn trở
đếnlại
14/6;
các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VNM, VCB và ước
VPB.lãi ròng 90 tỷ;
- Thị trường giao dịch ở trạng thái giằng co rung lắc mạnh và có sự phân hóa rõ nét trong suốt phiên giao
dịch buổi sáng, đồng thời chỉ số VN-Index cũng đã có thời điểm điều chỉnh giảm gần 9 điểm, tuy nhiên
sang phiên chiều diễn biến có chiều hướng tích cực hơn khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 như
VNM, PNJ, BVH.. đồng loạt bứt phá mạnh giúp chỉ số tiếp tục duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày.
Đáng chú ý nhất trong phiên GD hôm qua là việc khối ngoại quay trở lại mua ròng sau chuỗi ngày rất dài
bán ròng mạnh trước đó và tập trung vào các cổ phiếu trụ cột trong VN30, dù còn cần phải tiếp tục theo
dõi động thái này nhưng đây là một tín hiệu rất tích cực ít nhất là về mặt tâm lý cho nhiều nhà đầu tư ở
thời điểm hiện tại. Ngoài ra NHNN cũng vừa công bố một loạt các quyết định cắt giảm lãi suất điều hành
và bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13/05/2020, đây có thể xem như là động thái tiếp sức cho thị trường trong
các phiên tới đây.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục để tham gia lướt sóng, ưu tiên giải ngân tại các ngành
ít ảnh hưởng bởi dịch bệnh thời gian qua như Sắt thép, Cao su thành phẩm, Phân Đạm..
Tổng quan

HSX

HNX

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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