Nhận định Thị trường 28/06/2019

Thống kê Thị trường 27/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

943.11 (-16.02)

102.96 (-0.99)

KLGD khớp lệnh

122,024,660

27,320,100

GTGD khớp lệnh

2,615,217,420

321,420,980

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-439,330

228,520

GT mua/bán ròng

7,925,610

1,988,155

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

10,637,670

SHB

9,724,771

FLC

6,200,500

PVS

3,421,229

CTG

4,239,030

TNG

1,455,646

TTF

3,972,950

NDN

1,358,545

STB

3,913,270

HUT

1,209,161

- Thủ tướng lên đường dự G20, thăm chính thức Nhật
- 6T đầu, 1.32 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản.
- Trump quyết định hoãn thời hạn đánh thuế bổ sung
với hàng hóa Trung Quốc trước ngày gặp Tập, sẽ
diễn ra vào sáng 29/6 tại Osaka.
- Trump yêu cầu Ấn Độ rút lại thuế quan trả đũa Mỹ.
- PVD: sẽ trả cổ tức cp 10%; LCG: LNTT 6T đạt 97
tỷ, dự kiến PHT 30tr cp; MWG: chính thức nhảy
vào kinh doanh mắt kính; SBT: thoái vốn tại
Tanisugar thu về 250 tỷ; FRT: ước LNTT 200 tỷ 6T.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index bất ngờ giảm điểm mạnh trong phiên thứ ba liên tiếp -16.02 điểm về 943.11 điểm. Thanh
khoản đạt 122 triệu cổ phiếu , tăng nhẹ so với phiên trước đó . Khối ngoại mua ròng gần 8 tỷ, tập trung
nhiều nhất tại SCS, VJC và KBC.
- Thị trường chìm trong sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch và xu hướng bán tháo ngày càng mạnh dần về
cuối ngày, đặt biệt tại phiên đóng cửa định kỳ ATC. Hàng loạt cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 cùng
đồng loạt bị bán xuống mạnh như VIC, GAS, SAB.. khiến chỉ số chốt phiên giảm sâu khá bất ngờ. Thị
trường dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong phiên cuối tuần. VN-Index sẽ có lần thứ 3 kiểm
định lại vùng hỗ trợ 935-940 điểm. Phản ứng hồi phục của thị trường có thể sẽ xuất hiện tại vùng hỗ trợ
này, tuy nhiên rủi ro ngắn hạn của thị trường đang có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại nên nhiều khả năng
vùng hỗ trợ cũng sẽ sớm bị phá vỡ.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức thấp để đảm bảo an toàn cho việc quản trị rủi ro.
Tận dụng các nhịp hồi phục để bán giảm tỷ trọng với những người đang còn nắm giữ lượng cổ phiếu cao.

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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