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Thống kê Thị trường 09/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

899.43 (-0.49)

120.13 (+0.03)

KLGD khớp lệnh

440,885,790

79,378,595

GTGD khớp lệnh

6,215,088,030

726,546,577

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,054,530

-661,875

GT mua/bán ròng

-300,262,120

-4,878,369

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

58,448,790

HUT

9,020,500

HPG

18,693,450

MBG

7,122,900

FLC

18,347,540

PVS

7,118,800

STB

14,170,310

KLF

6,397,300

TNI

13,764,680

SHS

4,559,100

- Dịch Covid-19 đến sáng 10/06: VN 55 ngày không
có ca nhiễm ngoài cộng đồng (tổng 332), thêm 4
người xuất viện (tổng 317), bệnh nhân 91 người Anh
hồi phục kỳ diệu. TG có 7.3tr ca nhiễm, 414,000 ca
tử vong, Brazil “vỡ trận”.
- Sự cố GD HoSE 9/6: lỗi kỹ thuật tương tự 22/1/2018,
hủy phiên ATC, lấy giá gần nhất làm giá TC.
- Dự báo review VNM ETF Q2: giữ nguyên danh mục.
- Tỷ trọng cp VN trong MSCI Frontier Markets Index
tăng đáng kể 1.41% lên 18.25%.
- Các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) thu
hút 4.3 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm nay.
- Fed sẽ nới lỏng chương trình cho vay Main Street.
- HNG: KH LNTT 2020 đạt 556 tỷ; HAG: KH 2020 lỗ
356 tỷ; KDC và VNM: lập liên doanh sx nước giải
khát và kem; SEA: 1 cá nhân đã mua gần 25tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index điều chỉnh nhẹ trở lại -0.49 điểm về 899.43 điểm. Thanh khoản đạt 440 triệu cổ phiếu giảm so
với phiên trước đó (1 phần do sự cố HoSE) nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại quay lại bán
ròng mạnh hơn 300 tỷ, trong đó đặc biệt là HPG bên cạnh MSN và CII..
- Thị trường mở cửa phiên sáng khá hứng khởi, đà tăng tiếp tục lan tỏa trên diện rộng và chỉ số trong phiên
một lần nữa vượt qua ngưỡng kháng cự 900 điểm. Sang phiên giao dịch buổi chiều áp lực bán gia tăng
mạnh đặc biệt vào cuối ngày khiến chỉ số quay đầu giảm nhẹ trở lại. Khối nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ
quay lại bán ròng mạnh đặc biệt tại HPG khiến cổ phiếu giảm sâu và chốt tại giá thấp nhất ngày. Sự cố
hủy khớp lệnh phiên ATC trên HoSE chiều qua tương tự sự cố ngày 22/01/2018, nhưng rất may không phải
nghỉ thêm 2 phiên GD kế tiếp như lần đó, do vậy nhiều khả năng sự sôi động (thanh khoản rất cao) sẽ tiếp
tục được duy trì mà không lo ngại bị gián đoạn. Tuy nhiên diễn biến thị trường giai đoạn này sẽ tiếp tục có
sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu do đó việc lựa chọn danh mục sẽ trở nên khó khăn hơn cũng
như biên lợi nhuận sẽ mỏng hơn. Dự báo VN-Index sẽ cần phải tích lũy thêm vài phiên quanh ngưỡng 900
điểm trước khi có thể nối tiếp xu thế bứt phá như những phiên gần đây (nếu có).
- Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục tham gia thị trường, nhưng lưu ý không nên mua đuổi trong
những phiên tăng mạnh hoặc tại các cổ phiếu đã tăng nóng thời gian qua. Và chúng tôi vẫn duy trì quan
điểm thận trọng đối với chỉ số ở thời điểm hiện tại.

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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