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Thống kê Thị trường 15/06
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,213.93 (-16.38)

283.25 (-6.83)

KLGD khớp lệnh

595,627,900

69,359,305

GTGD khớp lệnh

14,725,140,710

1,412,553,333

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,638,200

-814,360

GT mua/bán ròng

-204,687,560

-10,742,884

Top GD HSX

Top GD HNX

VND

30,210,800

PVS

8,834,000

HPG

28,702,400

SHS

7,862,200

POW

24,843,000

HUT

5,466,700

SSI

19,494,300

CEO

4,475,500

MBB

15,590,400

TNG

2,786,200

- Đến 9/6, tín dụng tăng 8.15%, gần gấp đôi cùng kỳ.
- Mỹ: FED tăng lãi suất cơ bản 0.75%, mức tăng cao
nhất từ 1994. Chỉ số giá SX T5 tăng 10.8% cùng kỳ.
- Trung Quốc: sản lượng CN T5 tăng 0.7%, doanh thu
bán lẻ T5 giảm 6.7% (dự báo giảm 0.7% và 7.1%).
- NTL: 22/6 chốt quyền cổ tức TM 10%; IDC: 28/6
chốt quyền cổ tức CP 10%; SMC: 29/6 chốt quyền
cổ tức CP 20%; VSC: 30/6 chốt quyền cổ tức CP
10%; DCM: 6/7 chốt quyền cổ tức TM 18%; LDG:
chủ tịch đăng ký mua 2tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index có phiên giảm trở lại -16.38 điểm về 1,213.93 điểm. Thanh khoản đạt 595 triệu cổ phiếu, tăng
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mức thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 204 tỷ, các mã bị bán ra nhiều
nhất gồm có DGC, VNM và VND.
Trạng thái giằng co chỉ diễn ra trong những phút đầu ngày sau đó thị trường luôn chìm trong sắc đỏ, đã
có thời điểm VN-Index mất tới hơn 34 điểm xuống dưới mốc 1,200 điểm. Tuy nhiên lực mua bắt đáy đã
được đẩy mạnh hơn vào những phút cuối ngày khiến chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm. Nhóm cổ phiếu
Bluechips thuộc VN30 có số lượng mã giảm giá chiếm áp đảo với 22 mã so với chỉ 6 mã tăng đã tạo áp lực
lên thị trường chung. Các cổ phiếu ngành Chứng khoán, Thép bị bán tháo mạnh nhất khi ghi nhận hàng
loạt mã giảm sàn hết biên độ như SSI, VND, HSG.. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ
phiếu giảm điểm với 373 mã so với 93 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhưng khối
lượng là không nhiều. Việc giữ được mốc hỗ trợ tại 1,200 điểm có thể là động lực giúp thị trường hồi phục
trở lại trong phiên giao dịch hôm nay (đi kèm với sự hồi phục của TTCK thế giới), nhưng xu hướng ngắn
hạn vẫn được đánh giá là tiêu cực và nhiều rủi ro.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp để đảm bảo quản trị rủi ro, quan sát thêm diễn
biến từ thị trường chứng khoán toàn cầu.

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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