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Thống kê Thị trường 17/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

854.44 (-1.69)

113.27 (-2.22)

KLGD khớp lệnh

302,858,820

70,258,860

GTGD khớp lệnh

3,594,099,600

504,750,671

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-72,390

-74,666

GT mua/bán ròng

72,813,600

-385,439

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

23,400,100

KLF

11,856,100

ROS

20,767,740

HUT

11,852,800

FLC

19,293,830

SHB

3,834,900

HSG

16,463,500

ART

3,685,900

STB

15,663,170

SHS

3,350,500

- Dịch Covid-19 đến sáng 18/06: VN 62 ngày không
có ca nhiễm cộng đồng (tổng 335), 325 người được
xuất viện. TG có 8.4tr ca nhiễm, 452,000 ca tử vong.
- Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật CK 2019: bỏ quy
định cho phép công ty tự quy định room ngoại.
- Bộ Tài chính đề xuất cho phép UBCKNN được ngắt
mạch thị trường, thu hẹp biên độ giao dịch khi cần.
- Kho bạc NN đã huy động 74,107 tỷ TPCP từ đầu 2020
- IMF: kinh tế thế giới đang trên đà trượt dốc nhanh
hơn nhiều so với dự báo trước đó.
- FPT: LNST 5T đạt 1,325 tỷ, tăng 15.1% cùng kỳ;
VCB: KH LNTT 2020 tăng 10% (5T đã đạt 9,100 tỷ),
cổ tức 18% CP, chào bán riêng lẻ 6.5%; VGC: GEX
sẽ hoàn tất thâu tóm trong 2020; KDF: ước LNTT 6T
đạt 142 tỷ, tăng 22%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trở lại -1.69 điểm về 854.44 điểm. Thanh khoản đạt 302 triệu cổ phiếu, tiếp tục
giảm mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 72 tỷ,
các mã được mua vào nhiều nhất gồm có PLX, VHM và VRE.
- Chỉ số thị trường phiên qua rơi vào trạng thái giằng co, rung lắc mạnh trong biên độ hẹp, áp lực bán gia
tăng mạnh hơn vào phiên chiều khiến chỉ số chốt phiên quay đầu giảm nhẹ. Số lượng mã giảm giá trong
nhóm VN30 chiếm áp đảo với 19 mã so với 10 mã tăng, trong đó các mã như VNM, CTD và BVH bị giảm
khá mạnh. Điểm tích cực đáng kể tới từ động thái của khối nhà đầu tư nước ngoài, thời gian gần đây đã có
xu hướng quay trở lại mua ròng nhẹ theo cách khá ổn định chứ không còn hiện tượng rút vốn quyết liệt
như đợt dịch bệnh bùng phát trước đó. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, thị trường đang rơi vào vùng trũng
thông tin, do đó những biến động mạnh từ thị trường chứng khoán thế giới sẽ tác động nhiều đến chỉ số
trong nước cũng như tâm lý nhà đầu tư. Trong các phiên tới đây, kịch bản thị trường tiếp tục điều chỉnh về
vùng hỗ trợ 825-835 vẫn được chúng tôi đánh giá cao.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Không loại trừ chỉ số
sẽ có biến động mạnh bất ngờ do ảnh hưởng từ phiên đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 6 và phiên cơ cấu
danh mục của hai quỹ ETF.

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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