Nhận định Thị trường 13/06/2019

Thống kê Thị trường 12/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

954.17 (-7.9)

103.56 (-0.39)

KLGD khớp lệnh

99,753,800

16,555,800

GTGD khớp lệnh

2,272,222,360

210,207,430

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-583,930

-1,048,570

GT mua/bán ròng

-47,296,440

-952,607

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,005,090

SHB

7,352,823

FLC

5,281,290

VIX

2,403,000

HQC

3,744,650

PVS

2,274,495

HPG

3,132,550

TNG

1,240,045

PVD

2,673,900

HKB

1,070,100

- Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng kế
hoạch cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2019-2020.
- Sau DRC và SRC, Vinachem tiếp tục thoái vốn tại 3
công ty con khác (NET, DCI và Incodemic).
- 18/6 DATC đấu giá 4tr cp MSB, khởi điểm 11,800đ.
- Google đã chuyển dần cơ sở sản xuất phần cứng,
Apple, Foxconn sẵn sàng di dời cơ sở ra khỏi TQ.
- CPI TQ T5 tăng 2.7% so với 1 năm, cao nhất 15T.
- Vốn FDI Trung Quốc đổ vào Đông Nam Á tăng vọt.
- Bộ trưởng Thương Mại Mỹ hạ thấp triển vọng về
khả năng đạt thỏa thuận với TQ.
- Mexico đồng ý xây khu tị nạn để thỏa thuận với Mỹ.
- KDF: LNTT 5T tăng 4 lần lên 86 tỷ, có thể chuyển
sang HSX; TDH: 27/6 chốt quyền cổ tức TM 10%,
thưởng CP 15%; HVG: sau soát xét lỗ 134 tỷ, tiếp
tục muốn bán vốn tại 2 công ty con.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm -7.90 điểm về 954.17 điểm. Thanh khoản đạt 99 triệu cổ phiếu,
tiếp tục ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 47 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM,
VHM và FRT.
- Thị trường mở cửa với sắc đỏ ngay từ đầu phiên giao dịch, mức độ giảm điểm càng được nới rộng trong
phiên và kéo dài đến hết phiên giao dịch. Số mã giảm điểm chiếm áp đảo với 183 mã so với 107 mã tăng
điểm, các nhóm ngành chủ chốt như Ngân hàng, Dầu khí cùng đồng loạt giảm giá tuy nhiên biên độ giảm
vẫn tương đối hẹp. Về tín hiệu kỹ thuật, chỉ số vẫn tiếp tục vận động trong kênh giá giảm ngắn hạn và
nhịp phục hồi kỹ thuật vừa qua dường như đã kết thúc. Với diễn biến hiện nay, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận
trong việc lướt sóng là tương đối khó khăn đi kèm với biên lợi nhuận mỏng.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục cổ phiếu ở mức thấp trong giai đoạn này hoặc đứng ngoài quan sát
chờ đợi những chuyển biến tích cực của thị trường.

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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