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Thống kê Thị trường 28/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

957.35 (-11.56)

107.06 (-2.60)

KLGD khớp lệnh

130,092,940

35,027,808

GTGD khớp lệnh

3,174,956,000

572,172,573

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-267,320

863,300

GT mua/bán ròng

16,100,000

14,480,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

9,340,090

VGC

5,535,300

SSI

5,743,020

ACB

5,074,300

CTG

5,529,200

SHB

4,685,100

MBB

5,509,580

PVS

3,496,100

VPB

5,375,390

HUT

1,823,900

- Hơn 12 tỷ USD tháo chạy khỏi các quỹ chứng
khoán toàn cầu trong tháng 6, mức cao chưa
từng thấy kể từ tháng 10/2008.
- BoAML: Lệnh trừng phạt lên Iran có thể đẩy giá
dầu vượt ngưỡng 90 USD.
- Tính đến tháng 6/2018, kim ngạch xuất khẩu
vượt mốc hơn 200 tỷ đô, tăng 16,6% (tương ứng
tăng 14,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
- HVG lỗ ròng thêm 208 tỷ đồng sau soát xét, kiểm
toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

Thị trường giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp, chốt phiên chỉ số mất 11.56 điểm (-1.19%) về 957.35 điểm,
khối lượng khớp lệnh ở mức thấp với 130 triệu cổ phiếu, độ rộng thị trường tiêu cực khi số mã giảm bao
phủ gần như hoàn toàn thị trường.
Chỉ số VN-Index đã tiến gần về mức đáy gần nhất tại 931 điểm trước đó, chúng ta vẫn còn hi vọng về
mô hình W đảo chiều hoặc mô hình 2 đáy với đáy sau cao hơn đáy trước. Tuy nhiên hiện nay một
bluechip mang tính ảnh hưởng lớn tới thị trường là FPT đã cho chỉ báo sớm hơn khi cổ phiếu này phá đáy
ngắn hạn của mình trước đó, mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm được dự báo tăng trưởng khá
ấn tượng. Do đó chúng tôi cho rằng 2 kịch bản trên xác suất hình thành là thấp.
Mặc dù phiên hôm nay được nhiều NĐT kỳ vọng sẽ có sự hỗ trợ từ việc “chốt NAV quý II”, tuy nhiên
chúng tôi không đánh giá cao tác động của yếu tố này tới thị trường. Do vậy, tiếp tục khuyến nghị NĐT
đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể tranh thủ các nhịp hồi phục để giảm tỷ trọng danh mục ngắn
hạn về mức thấp. Các nhà đầu tư đang cầm tiền mặt tiếp tục đứng ngoài quan sát.

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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