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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 762.47 105.72 

  Thay đổi (điểm) -6.64 -1.12 

  Thay đổi (%) -0.86% -1.05% 

KLGD (triệu ck) 285.57 40.34 

GTGD (tỷ đồng) 4,001.06 295.81 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index -88.86 (tỷ đồng) 

HNX-Index -32.33 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index -5.56 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 VNINDEX mất gần 7 điểm do lo ngại căng thẳng Mỹ-Trung. Càng về cuối 

phiên, áp lực bán tăng cao trở lại đã khiến cho một vài cổ phiếu như POW giảm sàn, 

SAB giảm 4,9%, BVH giảm 4,5%. MWG, HPG, VNM… cũng nới rộng đà giảm, 

ngoài ra FRT, HBC, LCG… giảm sàn, gây áp lực không nhỏ lên các chỉ số. Lực đỡ 

đến một số cổ phiếu như VHM tăng 2%, VRE tăng 1,5%, GAS, TCB, CTG… giữ 

được sắc xanh đến cuối phiên. Trên sàn HNX, PVS, SHB, VCS… đều giảm giá. Tại 

UPCoM, SIP giảm 5,9%, ACV giảm 2,4%, VIB giảm 1,4%, MPC giảm 5,3%...   

 Đóng cửa VN-Index đạt 762.47 điểm, giảm 6.64 điểm, số mã tăng/giảm đạt 

110/251. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 

4,001.06 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước, đạt 285.57 triệu cổ 

phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 105.72 điểm. 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VHM, HDB, VRE, GAS, 

TCB. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điếm chiếm áp đảo gồm 

SAB, VNM, VCB, GVR, MSN. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức –88.86 tỷ đồng, 

bán ròng nhiều nhất là STB. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán ròng, đạt –

32.33 tỷ đồng. (chi tiết giao dịch khối ngoại trang 3)  

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo: 

- Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, chứng khoán châu Á mất hơn 2%. Thị trường tài 

chính Trung Quốc, Nhật Bản và Thái Lan đóng cửa nghỉ lễ hôm nay. Giảm mạnh nhất 

khu vực là cổ phiếu ở Hong Kong trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc 

leo thang, với Hang Seng giảm 3,7%. Tổng thống Donald Trump ngày 3/5 cho biết ông 

tin rằng sự sai lầm của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới sự lây lan nhanh chóng của 

dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Trước đó, ông Trump dọa áp thuế mới với Trung 

Quốc khi nói có bằng chứng nCoV lọt ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tại Đông Nam 

Á, Straits Times của Singapore giảm 2,7%, Jakarta Composite của Indonesia giảm 

2,1% và KLCI của Malaysia giảm 2%. Ngoài ra, Kospi của Hàn Quốc giảm 2%, NZX 

50 của New Zealand giảm 0,6% trong khi ASX 200 của Australia tăng 0,3%. 

- Ngoài căng thẳng Mỹ - Trung, giới đầu tư vẫn lo ngại về tác động của dịch Covid-19 

với kinh tế thế giới. “Mặc dù các biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh dần được gỡ bỏ 

trong tháng 5, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục trì trệ trong quý II”, theo nhóm 

chuyên gia kinh tế tại Mizuho Bank. Cùng với những lời đe dọa ông Trump dành cho 

Trung Quốc, tình hình thất nghiệp tại nhiều nền kinh tế có thể kích hoạt nỗi sợ của nhà 

đầu tư, gây ra làn sóng bán tháo trong tháng 5.   

- Chủ tịch Berkshire Hathaway, Warren Buffett, cho biết công ty đã bán toàn bộ cổ 

phần tại các hãng hàng không Mỹ gồm United, American, Southwest và Delta Airlines. 

Tính đến tháng 12/2019, tổng số cổ phần này có giá trị 4 tỷ USD, nhưng giá cổ phiếu 

của 4 hãng này lần lượt giảm 69,7%; 62,9%; 45,8% và 58,7% kể từ đầu năm 2020.    

Kịch bản nào cho thị trường (xem thêm trang 2):  

-  

Hành động:  

- Nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò khi thị trường điều chỉnh vào đầu tháng 5 ở 

nhóm cổ phiếu phòng thủ mà chúng tôi khuyến nghị. Chúng tôi đang nghiêng về kịch 

bản VNINDEX chạm 760 và bật tăng trở lại.  

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: Danh sách khuyến nghị đính kèm. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

  Kịch bản nào cho thị trường: 

- Phiên sáng, một số cổ phiếu dầu khí, ngân hàng giao dịch tích cực giúp chỉ số thu hẹp đà giảm. Áp lực đến từ các cổ phiếu có 

tính dẫn dắt như SAB, VNM, MSN, MWG… Càng về cuối phiên lực bán càng tăng cao trở lại khiến các chỉ số nới rộng đà 

giảm. Thanh khoản thị trường xấp xỉ so với phiên trước. Thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu theo kết 

quả lợi nhuận quý I và kế hoạch kinh doanh cả năm 2020 của các doanh nghiệp niêm yết.   

- Thị trường chứng khoán Việt Nam đang diễn biến kém tích cực do diễn biến tiêu cực của quốc tế do tâm lý nhà đầu tư lo lắng 

trước căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục diễn ra khi ông Trump dọa áp thuế mới với Trung Quốc. Chúng tôi vẫn giữ kịch bản 

VNINDEX chạm 760 và bật tăng trở lại.  

Thống kê giao dịch NN trên HOSE         Thống kê giao dịch NN trên HNX 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

SHB  98.090,00  1.529.190  

HDA  79.400,00  654.828  

AMV  33.400,00  561.921  

PVI  6.800,00  209.198  

TTT  4.300,00  159.100  

Top NN bán ròng  Volume  

PVS  (2.366.665,00) (27.822.925) 

HUT  (2.221.000,00) (3.939.139) 

SHS  (112.700,00) (891.881) 

ART  (337.100,00) (844.706) 

PVC  (94.200,00) (473.898) 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

VHM  312.630,00  20.172.945  

MSN  345.080,00  19.930.840  

HDB  838.160,00  17.735.784  

CTG  740.190,00  14.871.931  

VPB  733.680,00  14.647.368  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

STB  (1.709.160,00) (15.411.751) 

SSI  (1.091.940,00) (13.994.377) 

PVD  (1.428.400,00) (13.538.038) 

NVL  (207.280,00) (10.962.013) 

KBC  (806.590,00) (10.004.679) 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 
  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng 

Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính 

thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ 

cao. DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty, và là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á. 

Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn 

tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  

 

Hệ thống chi nhánh  

  

 Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại: (8428) 3833 6333 

Fax: (028) 3833 3891  

 Chi nhánh Sài Gòn: 

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3821 8666 

Fax: (028) 3821.4891 

 Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3944 5175 

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không 

hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình 

bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà 

đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết 

định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm 

bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này. 

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà 

không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. 

Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này. 

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như 

tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ 

nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  
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