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Thống kê Thị trường 11/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

962.07 (-0.83)

103.95 (-0.04)

KLGD khớp lệnh

95,182,170

21,172,200

GTGD khớp lệnh

2,192,159,670

227,982,520

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,696,707

563,485

GT mua/bán ròng

144,599,300

4,770,296

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

8,561,560

SHB

3,264,461

HQC

4,854,590

HUT

2,526,109

HPG

4,409,100

PVS

1,999,217

AAA

3,215,890

PVX

1,947,613

FLC

2,534,620

MPT

1,779,892

- Tín dụng tăng trưởng 5.74% trong 5T đầu năm.
- Phôi thép Malaysia, Kazakhstan sẽ bị áp thuế tự vệ
từ 13/6 do đã nhập khẩu vượt ngưỡng cho phép.
- Hệ thống ngân hàng đã xử lý 228,000 tỷ nợ xấu từ
15/8/2017 đến 31/3/2019 theo Nghị quyết 42.
- Goldman Sachs: FED sẽ không hạ lãi suất năm nay.
- Trung Quốc nới lỏng chính sách huy động vốn.
- Huawei: ngừng sản xuất máy tính. Đến lượt Tokyo
Electron và Western Digital ngừng hợp tác.
- Nhật, Mỹ bắt đầu họp đàm phán thỏa thuận TM mới
- Trump đã nhận thư từ Kim-Jong Un, cởi mở về khả
năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3.
- Opec xem xét cắt giảm sản lượng vào cuối tháng.
- Kinh tế Anh suy giảm 0.4% trong tháng 4.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trở lại -0.83 điểm về 962.07 điểm. Thanh khoản đạt 95 triệu cổ phiếu, giảm
khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 144 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhẩt gồm VRE, BVH và PTB.
- Chỉ số biến động theo hướng giằng co , rung lắc là chủ đạo trong suốt thời gian giao dịch. Các cổ phiếu
Bluechips trong VN30 có sự phân hóa tuy nhiên đa số vẫn chỉ biến động trong biên độ hẹp. Một lần nữa
khối lượng giao dịch sụt giảm về mức rất thấp, đây là yếu tố đáng lo ngại nhất vào thời điểm hiện nay,
cho thấy tâm lý chán nản của nhà đầu tư có dấu hiệu gia tăng trước những diễn biến chủ yếu là giằng co
nhẹ và đi ngang của đa số các mã cổ phiếu. Dự báo thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực bán khi tiếp cận
vùng kháng cự 965-970 điểm, ngoài ra diễn biến TTCK thế giới hay cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ
có tác động đáng kể tới TT trong nước trong bối cảnh trống vắng thông tin hỗ trợ hiện nay.
- Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng thấp để đảm bảo quản trị rủi ro. Dòng tiền dự kiến sẽ vẫn luân chuyển ở các
nhóm ngành được hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô như Dệt may, Bất động sản khu công nghiệp, Thủy sản..

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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