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Thống kê Thị trường 10/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

962.90 (+4.62)

103.99 (-0.22)

KLGD khớp lệnh

117,989,440

15,291,500

GTGD khớp lệnh

2,747,048,850

211,123,250

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,796,837

555,313

GT mua/bán ròng

70,514,470

3,474,256

Top GD HSX

Top GD HNX

SHB

8,810,460

SHB

3,529,948

HPG

6,567,230

PVS

2,743,099

FLC

4,315,650

HUT

1,748,240

EIB

4,082,530

TIG

974,654

AAA

3,060,770

PVX

924,750

- Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 150,000 tỷ
sau 4T đầu năm.
- Trung Quốc đã mua ròng dự trữ vàng 6T liên tục.
- Tỷ giá Nhân Dân Tệ xuống thấp nhất từ đầu năm.
- Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ tăng
mạnh trong tháng 5 lên mức 26.89 tỷ USD.
- Trump sẽ lập tức áp thuế nếu ông Tập không dự
hội nghị G20.
- Đài Loan cấm chất bán dẫn do Huawei sản xuất.
- Lạm phát ở Venezuela vượt 900% kể từ đầu 2019.
- VIC: khởi công nhà máy điện thoại thứ 2 tại Hòa
Lạc, công suất tối đa 125tr máy/năm; SMC: ước lợi
nhuận 5T đầu năm đạt 85 tỷ, sẽ mua 6.3tr cp NKG

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng điểm phiên giao dịch đầu tuần +4.62 điểm lên 962.9 điểm. Thanh
khoản đạt 117 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 70 tỷ, tập trung
nhiều nhất tại các mã VIC, VCB và POW.
- Chỉ số tiếp tục giữ được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch tuy nhiên đã có dấu hiệu chững lại vào
cuối ngày khi một vài cổ phiếu bluechips như HPG, FPT, GMD.. và các cổ phiếu ngành Ngân hàng quay
đầu giảm trở lại. Khối lượng giao dịch có tăng lên chút ít nhưng vẫn duy trì ở mặt bằng rất thấp. Trong
nhịp hồi phục hiện tại đa số các cổ phiếu vẫn biến động trong biển độ khá hẹp, các cổ phiếu bật mạnh
thường nằm tại các mã bị giảm sâu trước đó. Thị trường được dự báo sẽ gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh
khi tiếp cận vùng kháng cự 965-970 điểm trong một vài phiên kế tiếp.
- 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 cổ phiếu nên cân nhắc giảm tỷ trọng danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự.

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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