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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 832.4 111.23 

  Thay đổi (điểm) 1.81 0.63 

  Thay đổi (%) 0.22% 0.56% 

KLGD (triệu ck) 341.12 59.79 

GTGD (tỷ đồng) 7,542.94 453.23 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index 2,451.65 (tỷ đồng) 

HNX-Index -11.94 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index -21.21 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Khối ngoại thỏa thuận 39 triệu cổ phiếu MSN, VNINDEX giảm gần 2 điểm. 

MSN trở thành điểm sáng khi tăng 3,2% lên 63.900 đồng /cp, khối ngoại mua thoả 

thuận 39 triệu cổ phiếu này với mức giá 60.000 đồng/cp. Ngoài ra, VIC tăng 1,1% 

lên 96.000 đồng/cp, GEX tăng trần lên 16.400 đồng/cp với khối lượng giao dịch hơn 

6 triệu cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,3 triệu đơn vị/phiên. Các cổ 

phiếu khác như DIC, HDG, TS4, VRC, TTF, HAR… đều tăng trần.  

 Đóng cửa VN-Index đạt 834.21 điểm, tăng 1.81 điểm, số mã tăng/giảm đạt 161/206. 

Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 7,542.94 tỷ 

đồng. Khối lượng giao dịch giảm so với phiên trước, đạt 341.12 triệu cổ phiếu và 

HNX-Index đóng cửa đạt 111.23 điểm. 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VIC, MSN, VCB, GEX, BID. 

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

GAS, VNM, GVR, CTG. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch mua ròng trên HOSE, đạt mức 2,451.65 tỷ 

đồng, mua ròng nhiều nhất là MSN. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán 

ròng, đạt –11.94 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

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

- Chứng khoán châu Á giảm sau cảnh báo của Fed về kinh tế Mỹ. Nikkei 225 của Nhật 

Bản và Kospi của Hàn Quốc lần lượt giảm 1,7% và 0,8%. Tại Trung Quốc, Shanghai 

Composite giảm hơn 0,9%. Hang Seng của Hong Kong giảm 1,4%. ASX 200 của Aus-

tralia và NZX 50 của New Zealand lần lượt giảm 1,7% và 0,4%. Tại Đông Nam Á, 

Straits Times của Singapore giảm 1,8%, SET 50 của Thái Lan giảm 1,1%, Jakarta 

Composite của Indonesia giảm 0,9% trong khi KLCI của Malaysia đi ngang. 

- Cổ phiếu tại châu Á giảm theo Phố Wall sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 

Jerome Powell cảnh báo kinh tế sẽ suy yếu trong thời gian dài hơn, đồng thời cho biết 

có thể phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. “Các biện pháp hỗ trợ kinh tế 

hiện nay đều được triển khai kịp thời và ở quy mô phù hợp. Nhưng đây có thể chưa 

phải là những nỗ lực cuối cùng vì đường lối chính sách trong thời gian tới vẫn còn 

nhiều bất ổn và phụ thuộc vào nhiều rủi ro”, ông Powell nói. 

- Theo ông Tony Huntley, Giám đốc đầu tư tại quỹ quản lý Adansonia Capital, thị 

trường chứng khoán có thể sẽ trải qua một đợt điều chỉnh trong thời gian tới. “Lo ngại 

lớn nhất hiện nay của tôi là liệu chúng ta có trải qua làn sóng lây nhiễm thứ 2 hay 

không”. 

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

- Phiên hôm nay cho thấy rõ sự phân hóa, chỉ một vài cổ phiếu kéo chỉ số, trong khi 

hầu hết các trụ đều đang ngang, độ rộng của thị trường cũng nghiêng về phía bên bán, 

thanh khoản thấp rõ rệt so với các phiên sôi nổi trước đó, lực cầu rút dần chỉ số chỉ 

đang ngang để giữ giá phân phối, xác suất một phiên giảm mạnh để chốt lời cũng tăng 

dần theo.  

- Chúng tôi cho rằng, VNINDEX điều chỉnh về vùng 800, kịch bản này cũng khá tương 

đồng với thị trường chứng khoán toàn cầu do các yếu tố về việc mở cửa kinh tế còn 

chậm trễ. Sau nhịp giảm, chúng tôi dự báo VNINDEX sẽ tiếp tục tăng trở lại. 

Hành động: Trong tâm lý thận trọng, hãy sẵn sàng chốt lời 1 phần các cổ phiếu đã 

tăng mạnh để có sẵn tiền mặt mua lại khi giá thị trường điều chỉnh giảm. 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: Danh sách khuyến nghị đính kèm. 
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Vì Hiệu Quả Đầu Tư Của Khách Hàng                           www.dag.vn               2 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

  Kịch bản nào cho thị trường: 

- Phiên hôm nay cho thấy rõ sự phân hóa, chỉ một vài cổ phiếu kéo chỉ số, trong khi hầu hết các trụ đều đang ngang, độ rộng 

của thị trường cũng nghiêng về phía bên bán, thanh khoản thấp rõ rệt so với các phiên sôi nổi trước đó, lực cầu rút dần chỉ số 

chỉ đang ngang để giữ giá phân phối, xác suất một phiên giảm mạnh để chốt lời cũng tăng dần theo.  

- Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 8.300 tỷ đồng, tăng 9% so với phiên trước. Khối lượng giao dịch tương ứng hơn 425 

triệu cổ phiếu. Trong đó, giao dịch thoả thuận khoảng 3.100 tỷ đồng với khối lượng thỏa thuận gần 70 triệu đơn vị. Khối ngoại 

mua ròng hơn 2.459 tỷ đồng trên HoSE, chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận của MSN; bán ròng hơn 33 tỷ đồng trên HNX và 

UPCoM.  

- Trong khi đó, các thông tin về vĩ mô thế giới cũng không còn tích cực nữa, các quốc gia đang lo ngại về dịch bệnh tái bùng 

phát nên có dấu hiệu trì hoãn hoặc chậm kế hoạch nới lỏng cách ly xã hội hơn dự kiến, và vì vậy các số liệu thất nghiệp, tăng 

trưởng kinh tế chưa thể cải thiện được. Giá dầu thô tăng mạnh trong phiên 14/5 khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm. 

- Chúng tôi cho rằng, VNINDEX điều chỉnh về vùng 800, kịch bản này cũng khá tương đồng với thị trường chứng khoán toàn 

cầu do các yếu tố về việc mở cửa kinh tế còn chậm trễ. Sau nhịp giảm, chúng tôi dự báo VNINDEX sẽ tiếp tục 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) 

NTP  15.300,00  537.594  

PLC  20.000,00  335.820  

LAS  26.000,00  158.071  

SHE  6.300,00  116.923  

VMC  10.800,00  105.994  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

SHB  (318.100,00) (5.452.532) 

AMV  (81.000,00) (1.367.838) 

HUT  (567.600,00) (1.131.354) 

TIG  (167.300,00) (1.049.951) 

ART  (265.100,00) (793.944) 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

MSN  38.922.707,00  2.335.332.860  

VNM  713.770,00  80.880.260  

VCB  682.830,00  51.698.060  

VPB  1.333.970,00  31.552.540  

HPG  1.104.900,00  26.481.420  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

VIC  (438.820,00) (41.957.210) 

VRE  (1.726.650,00) (41.707.090) 

VHM  (246.190,00) (17.495.810) 

HCM  (554.080,00) (10.296.750) 

VCI  (443.590,00) (10.158.520) 
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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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