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Thống kê Thị trường 26/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

983.02 (-7.50)

110.92 (-1.07)

KLGD khớp lệnh

114,848,880

25,365,068

GTGD khớp lệnh

2,137,088,000

366,282,592

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-204,040

-537,700

GT mua/bán ròng

-5,990,000

-11,740,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

18,367,850

SHB

2,673,200

HAG

10,608,770

PVS

2,665,900

ITA

5,365,480

ACB

2,232,000

IDI

3,457,360

KLF

1,465,800

ASM

3,045,110

NSH

1,222,100

- Reuters: Bamboo Airways ký thỏa thuận mua 20
máy bay Boeing 787 Dreamliner trị giá 5,6 tỷ $.
- Vinalines dự kiến lỗ 1.140 tỷ đồng trong 6 tháng
đầu năm 2018.
- PV Power lên kế hoạch niêm yết HoSE trong năm
2018, chuẩn bị chia cổ tức 3%.
- NHTW Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ đưa 700 tỷ
nhân dân tệ (107 tỷ USD) vào hệ thống tài chính
bằng cách giảm mức tiền gửi mà hầu hết ngân
hàng thương mại được yêu cầu nắm giữ.
- Morgan Stanley: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ
đã đạt đỉnh.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Liên tiếp 6 phiên VN-Index tăng giảm đan xen, với khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp, chốt phiên
chỉ số giảm 7.5 điểm về 983.02 điểm. Các cổ phiếu bluechip nhóm VN30 giảm giá trên diện rộng, điểm
nhấn duy nhất có lẽ là sự tăng giá khá mạnh tại nhóm VNSmallcap như FLC, ITA , HAG…
- Trong khi xu hướng thị trường vẫn thể hiện sự giằng co trong biên độ tại hỗ trợ 930 và kháng cự tại
1000 điểm thì nhóm cổ phiếu đầu cơ đang thu hút được dòng tiền lướt sóng ngắn hạn thể hiện qua khối
lượng giao dịch những phiên gần đây tăng vọt (FLC, HAG..). Sóng cổ phiếu đầu cơ thường tăng nhanh và
mạnh nhưng lại rất ngắn nên đòi hỏi sự linh hoạt của người tham gia đồng thời với nhà đầu tư mua đuổi
thì rủi ro là rất lớn.
- Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi vẫn là đảo danh mục đầu tư vào nhóm cổ phiếu cơ bản, hoặc đứng
ngoài chờ xu hướng mới, nếu có tham gia lướt T+ có thể chú ý dòng VNSmallcap nhưng để tỉ trọng thấp
và sẵn sàng bán ra ngay khi có tín hiệu đảo chiều.

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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