Nhận định Thị trường 04/06/2019

Thống kê Thị trường 03/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

946.47 (-13.41)

103.28 (-1.07)

KLGD khớp lệnh

141,124,260

31,285,903

GTGD khớp lệnh

3,158,900,430

352,426,873

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,343,292

-494,640

GT mua/bán ròng

-10,706,140

-13,501,991

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

12,274,790

SHB

9,382,725

ROS

10,762,000

PVS

5,583,800

PVD

6,551,290

PVX

3,944,291

HSG

4,894,260

TTH

1,981,187

ITA

4,188,540

KLF

1,920,420

- PMI tháng 5 giảm nhẹ còn 52 điểm.
- T5, tự doanh các CTCK mua ròng đột biến 1,421 tỷ.
- Nhiều mặt hàng nông sảng xuất khẩu tăng trưởng
âm 2 con số sau 5T: cà phê, cao su, gạo..
- DN FDI chiếm gần 50% xuất khẩu thép, ASEAN là
TT chính, chiếm 51.1% tổng kim ngạch.
- Anh- Mỹ muốn tiến đến thỏa thuận TM sau Brexit.
Trump kêu gọi Anh rời EU không cần thỏa thuận.
- Trump lấp lửng về việc áp thuế với hàng hóa Úc.
- Venezuela thừa nhận nền kinh tế đang sụp đổ.
- Nga và Ả rập Xê út cam kết ổn định thị trường dầu,
không để tái diễn tình trạng dư cung toàn cầu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -13.41 điểm về 946.47 điểm. Thanh khoản đạt
141 triệu cổ phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 10 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VNM, SBT và PHR.
- Trước diễn biến tiêu cực của thị trường chứng khoán toàn cầu phiên cuối tuần thì thị trường Việt Nam đã
chịu ảnh hưởng mạnh trong phiên giao dịch hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng
mã giảm điểm, các cổ phiếu vốn hóa lớn và Bluechips thuộc VN30 cùng đồng loạt giảm mạnh, nhóm cổ
phiếu Ngân hàng và Dầu khí chịu áp lực bán ra mạnh nhất (TCB, PVD, PVS...). Sau khi chỉ số phá
ngưỡng hỗ trợ tại 970 điểm thì thị trường chính thức quay trở lại trang thái tiêu cực trong cả ngắn và
trung hạn với hỗ trợ gần nhất tại 930-935 điểm.
- Trong bối cảnh thị trường đang có xu hướng biến động mạnh theo hướng tiêu cực trong ngắn hạn, nhà
đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng thấp để đảm bảo quản trị rủi ro. Đối với các nhà đầu tư đang
nắm giữ nhiều hàng nên tận dụng các phiên hồi phục để giảm tỷ trọng danh mục nắm giữ.

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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