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Tin tức đáng chú ý

- Dịch Covid-19 đến sáng 19/05: VN hôm qua có thêm
4 ca nhiễm mới từ NN về, đã 33 ngày không có ca
Index
837.01 (+9.98)
108.54 (-0.49)
nhiễm trong cộng đồng (tổng 324), 263 người khỏi
KLGD khớp lệnh
217,053,660
51,200,406
bệnh. TG đã có hơn 4.9tr ca nhiễm, số ca tử vong đã
GTGD khớp lệnh
3,827,200,380
444,492,027
vượt 320,000. Thử nghiệm vắc xin của Moderna (Mỹ)
bước đầu cho tín hiệu tích cực trên người.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
VN 'siết' kiểm tra giá sợi NK từ TQ, Ấn Độ, Indonesia.
KL mua/bán ròng
-7,641,310
-746,916
- TQ sẵn sàng đáp trả các công ty Mỹ như Apple,
GT mua/bán ròng
-120,041,100
-6,447,024
Qualcomm để bảo vệ Huawei một lần nữa.
Chủ tịch Fed: Kinh tế Mỹ có thể giảm 30% nhưng
Top GD HSX
Top GD HNX
không rơi vào Đại suy thoái.
HPG
13,491,620
SHB
6,365,100
- IMF dự báo nền kinh tế thế giới chỉ phục hồi một
HSG
11,978,360
HUT
5,713,000
phần trong năm 2021.
VPB
11,745,840
PVS
4,495,600
- Kinh tế Nhật chính thức suy thoái lần đầu tiên sau
STB
9,965,320
ART
3,358,300
gần 5 năm: GDP Q1 giảm 3.4% (2 quý âm liên tiếp).
PVD
7,832,680
NVB
3,150,300
- VRE: KH LNST 2020 đạt 2,500 tỷ, giảm 12%; sẽ
không chia cổ tức 2019; TNG: LNST T4 giảm 90%
Nhận định Thị trường cùng
- Khuyến
kỳ đạt nghị
1.3 tỷ; TPB: KH LNTT 2020 đạt 4,068
tỷ, tăng 5%;
- VN-Index hồi phục khá mạnh trong phiên đầu tuần +9.98 điểm lên 837.01 điểm. Thanh khoản đạt 217
triệu cổ phiếu, giảm khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại quay lại
bán ròng hơn 120 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, BID và CTG.
- Thị trường giao dịch ở trạng thái giằng co và có sự phân hóa rõ nét trong suốt phiên giao dịch buổi sáng,
tuy nhiên sang phiên chiều diễn biến có chiều hướng tích cực hơn khi mà nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc
VN30 như HPG, MWG, VCB.. đồng loạt bứt phá và tạo sự lan tỏa giúp chỉ số lấy lại sắc xanh sau 3 phiên
điều chỉnh liên tiếp trước đó, trong đó nổi bật là giao dịch tích cực tại HPG, DBC.. với dư mua trần lớn vào
cuối ngày. Có thể nhận thấy các doanh nghiệp với KQKD khả quan cũng như kỳ vọng hưởng lợi trong thời
gian qua đang cho sức tăng tốt và thu hút dòng tiền đầu cơ chảy vào rất mạnh. Khối nhà đầu tư nước
ngoài quay lại bán ròng tuy nhiên áp lực bán không quá lớn. Thị trường còn đón nhận sự hỗ trợ tích cực từ
TTCK toàn cầu sau thông tin 1 công ty công nghệ sinh học Mỹ đã có kết quả khả quan trong việc thử
nghiệm vắc xin phòng chống Covid trên người ở giai đoạn đầu tiên. Trong ngắn hạn, chỉ số vẫn đang trong
nhịp tăng giá với mục tiêu hướng tới vùng kháng cự mạnh tại 870–880 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng nhịp hồi phục để tham gia lướt sóng, nên chú ý đến việc chọn lọc danh mục
đầu tư khi mà sự phân hóa vẫn diễn ra rõ nét. Các cổ phiếu thuộc nhóm ngành Thép, Nhựa, Phân Đạm,
Cao su thành phẩm, Chăn Nuôi Lợn đang cho sức tăng tốt hơn thị trường chung.
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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