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Thống kê Thị trường 25/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

859.04 (+6.3)

109.15 (+2.11)

KLGD khớp lệnh

250,961,090

43,872,374

GTGD khớp lệnh

4,438,593,100

513,908,284

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,808,220

-2,044,929

GT mua/bán ròng

-45,556,730

-27,344,914

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

14,096,860

SHB

8,885,700

HPG

11,168,880

PVS

4,783,800

STB

9,448,390

ACB

3,517,800

HSG

7,146,130

TNG

2,362,900

DPM

6,977,860

MBG

2,156,100

- Dịch Covid-19 đến sáng 26/05: VN có thêm 1 ca
nhiễm nhập cảnh từ NN, 40 ngày không có ca nhiễm
trong cộng đồng (tổng 326), 272 người khỏi bệnh.
TG đã có 5.6tr ca nhiễm, 350,000 người tử vong,
Nhật gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp toàn quốc.
- Giá gạo Việt Nam lên cao nhất trong vòng 1 năm.
- Nhật xem xét bổ sung gói kích thích mới 929 tỷ USD.
- Trung Quốc hạ tỷ giá NDT thấp nhất kể từ 2008, sẽ
thực hiện bằng được luật an ninh Hongkong, Mỹ “khả
năng cao” sẽ trừng phạt Trung Quốc vì điều này.
- OECD: nợ công toàn cầu TB sẽ từ 109 lên 137% GDP
trong năm nay, các nước giầu sẽ nợ 17,000 tỷ USD.
- KDC: sẽ sáp nhập KDF tỷ lệ 1.3:1, cổ tức 30% TM;
TCL: sẽ trả tiếp cổ tức TM 50%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên đầu tuần +6.30 điểm lên 859.04 điểm. Thanh khoản đạt 250 triệu cổ
phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 45 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, MSN và CII.
- Diễn biến thị trường tiếp tục kịch bản giằng co và có sự phân hóa mạnh trong suốt phiên giao dịch buổi
sáng, phiên giao dịch chiều diễn ra khởi sắc hơn khi mà nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 như VNM,
MWG, VIC.. đồng loạt tăng giá mạnh giúp chỉ số tiếp tục duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày. Nổi bật
trong phiên hôm qua là nhóm cổ phiếu khu công nghiệp với hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí PHR,
SZC, KBC đóng cửa tăng kịch trần với dư mua còn khá lớn. Các cổ phiếu nhóm ngành Phân Đạm và Chăn
nuôi lợn tiếp tục bứt phá tích cực hơn hẳn so với mặt bằng chung thị trường. Khối nhà đầu tư nước ngoài
bán ròng trở lại nhưng không nhiều, nhìn chung thời gian gần đây hiện tượng bán tháo mạnh đã ít xuất
hiện đây có thể xem là tín hiệu tích cực đáng ghi nhận. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì trạng thái
tích cực để chỉ số hướng tới vùng kháng cự mạnh gần nhất tại vùng 870-880 điểm.
- Nhà đầu tư lướt sóng nên tận dụng các phiên điều chỉnh đảo danh mục đầu tư sang các ngành có kết quả
kinh doanh tích cực, không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh như Sắt thép, Cao su thành phẩm, Phân
Đạm, Chăn nuôi Lợn.. và chốt lời dần khi chỉ số tiến gần đến vùng kháng cự để bảo toàn thành quả.

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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