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Thống kê Thị trường 09/06
Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,307.8 (-0.11)

312.74 (+1.81)

KLGD khớp lệnh

405,524,900

51,224,437

GTGD khớp lệnh

11,772,821,360

1,303,759,384

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

7,502,015

2,063,404

GT mua/bán ròng

160,053,230

45,871,785

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

26,979,900

PVS

7,394,800

POW

22,633,000

SHS

6,584,000

STB

16,071,100

IDC

3,826,300

NKG

13,549,900

TNG

2,959,300

DXG

13,104,600

HUT

2,581,900

- Chương trình phục hồi KT-XH đã thực hiện 33,500 tỷ
- Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại TCTD: khuyến
khích mua bán, sáp nhập TCTD tự nguyện.
- Mỹ: thâm hụt TM T4 giảm 19.1% so T3. Người Mỹ bị
cấm mua cổ phiếu và trái phiếu Nga.
- Trung Quốc: XK tháng 5 tăng trưởng 16.9% cùng kỳ
(cao hơn dự báo 8%).
- ECB sẽ bắt đầu nâng lãi suất 0.25% từ tháng 7 và
có thể nâng mạnh hơn từ tháng 9.
- Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent bình quân
tháng 7-9 sẽ đạt 140 USD/T (dự báo cũ 125 USD).
- SSI: 23/6 chốt quyền cổ tức TM 10% + PHT 2:1 giá
15; HVT: 20/6 chốt quyền cổ tức TM 15%; MIG:
22/6 chốt quyền cổ tức CP 15%; VCG: 1/7 chốt
quyền cổ tức CP 10%; VLC: sẽ chuyển ny HoSE.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-
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VN-Index có phiên giảm nhẹ trở lại -0.11 điểm về 1,307.8 điểm. Thanh khoản đạt 405 triệu cổ phiếu, giảm
mạnh so với phiên trước đó và tụt về mức rất thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 160 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhất gồm có STB, DPM và DXG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong hầu hết thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua trong biên độ dao động khá hẹp. Đến cuối phiên chiều dù lệnh mua được đẩy vào nhiều hơn
nhưng với việc giảm khá mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, SAB, GAS đã tạo áp lực lớn
khiến chỉ số không thể giữ được sắc xanh ở cuối ngày. Sự phân hóa diễn ra rõ nét khi nhiều cổ phiếu đã
cho thấy sự suy yếu sau chuỗi ngày hồi phục mạnh. Độ rộng thị trường chung ở mức cân bằng với 219 mã
tăng so với 214 mã giảm, nhóm Bluechips thuộc VN30 cũng có số lượng mã tăng giảm tương đương. Khối
nhà đầu tư nước ngoài có ngày mua ròng thứ 2 liên tiếp dù khối lượng là không nhiều. Như vậy tạm thời
VN-Index vẫn giữ được vùng 1,300 điểm, nếu trong 1-2 phiên tới ngưỡng này vẫn được bảo vệ thì nhiều
khả năng chỉ số sẽ hướng về vùng mục tiêu tiếp theo nằm tại 1,340-1,350 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên cơ cấu lại danh mục sang nhóm Bluechips thuộc VN30. Có thể tận dụng các phiên
điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng.

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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