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Thống kê Thị trường 27/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

968.91 (-14.11)

109.66 (-1.26)

KLGD khớp lệnh

126,478,720

34,056,080

GTGD khớp lệnh

2,649,248,000

526,231,503

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-192,897

-188,600

GT mua/bán ròng

2,222,660,000

-5,770,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

20,982,750

PVS

7,850,700

HAG

7,087,940

VGC

4,112,200

HNG

4,682,580

SHB

3,178,700

VPB

3,830,270

ACB

2,689,000

ASM

3,751,680

KLF

1,563,200

- Dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia hàng
năm chỉ được phép tăng tối đa 10%. Tuy nhiên
năm 2017, mức tăng này là 73% so với 2016.
- Đại diện Viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Đặng
Thanh Bình từ 4 đến 5 năm tù.
- Chủ tịch WEF: Sức phục hồi KT VN rất đáng nể!
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu
vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 80,86 tỷ USD, tăng
14,8% so với cùng kỳ năm 2017.
- Dầu vọt gần 3%, dầu WTI vượt ngưỡng 72 USD
khi nguồn cung tại Mỹ giảm mạnh.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

Thị trường tiếp tục có phiên giảm khá mạnh, chốt phiên chỉ số VN-Index mất 14,11 điểm (-1,44%) xuống
968,91 điểm. Diễn biến giằng co diễn ra hầu hết phiên giao dịch tuy nhiên càng gần về cuối ngày lực bán
ra càng mạnh, các bluechip như SSI, HPG, VCB, VHM.. đều đóng cửa tại giá thấp nhất trong ngày và tạo
khoảng trống giá trong phiên rất lớn. Khối ngoại mua ròng hơn 2,200 tỷ nhưng nhờ GDTT cp YEG, nếu
loại trừ giao dịch này vẫn tiếp tục bán ròng ~30 tỷ.
Tín hiệu kỹ thuật MFI chỉ báo dòng tiền và chỉ báo sức mạnh momentum đều cho tín hiệu suy giảm ở
mức tiêu cực. Các cổ phiếu mang tính dẫn dắt như SSI, ACB, CTG.. những phiên tới sẽ sớm test lại vùng
đáy ngắn hạn của chính mình trước đó, chúng ta cần theo dõi diễn biến xu hướng của nhóm các cổ phiếu
này để có thể dự báo sớm về xu hướng chung của thị trường.
Chiến lược giao dịch khuyến nghị bán giảm tỷ trọng đưa danh mục về trạng thái an toàn (thấp) để chuẩn
bị cho khả năng biến động mạnh hơn theo hướng tiêu cực.

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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