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Thống kê Thị trường 14/06
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,230.31 (+3.27)

290.08 (+1.71)

KLGD khớp lệnh

489,064,500

63,179,036

GTGD khớp lệnh

13,046,883,780

1,351,379,356

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

9,916,100

1,225,603

GT mua/bán ròng

314,841,140

35,704,211

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

28,438,400

PVS

11,517,600

POW

20,958,500

SHS

6,262,300

SSI

18,121,100

HUT

4,805,300

LPB

13,205,300

CEO

3,974,800

STB

12,472,300

KLF

3,914,700

- Bộ KH&ĐT trình đề án phát triển kinh tế biển: đến
2030, VN sẽ có 3-4 trung tâm KT biển tầm quốc tế.
- Bộ Công Thương rà soát chống bán phá giá nhôm TQ
- Mỹ: Đường cong lợi suất trái phiếu lại đảo chiều. Dự
báo FED sẽ tăng lãi suất 0.75% trong tuần này.
- Tỷ lệ lạm phát trung bình 111 nước trong 1 năm qua
là 7.8% (so 3% của 2021), nhiều nước lập kỷ lục.
- HMC: 22/6 chốt quyền cổ tức TM 45% + CP 30%;
HVN: sẽ tiếp tục tăng vốn trong 2023, 2024; DPM:
Dragon Capital đã thành CĐL; HPG: quỹ VEIL đã bán
34.4tr cp trong 3T qua; VNR: 29/6 chốt quyền cổ
tức TM 13%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tăng nhẹ trở lại +3.27 điểm lên 1,230.31 điểm. Thanh khoản đạt 489 triệu cổ phiếu, giảm mạnh
so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 314 tỷ, các mã được mua vào
nhiều nhất gồm có GAS, HPG và HDB.
Thị trường mở cửa giảm điểm khá mạnh trên diện rộng do những tác động nhất định từ thị trường chứng
khoán thế giới cũng như tâm lý có phần bất an sau phiên giảm mạnh trước đó, có thời điểm chỉ số giảm
hơn 15 điểm, tuy nhiên từ cuối phiên giao dịch buối sáng sự đảo chiều của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn
như MWG, FPT, GAS.. đã giúp chỉ số lấy lại sắc xanh vào cuối ngày. Nhóm cổ phiếu ngành Dầu khí ghi
nhận phiên giao dịch nổi bật khi nhiều mã bật tăng mạnh như PVD, PVS, BSR.. trong đó nổi bật có PVS
đạt mức tăng trần, ở chiều ngược lại các cổ phiếu ngành Thép, Chứng khoán tiếp tục có diễn biến tiêu cực.
Độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 288 mã so với chỉ 173 mã tăng.
Khối nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mua ròng tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Xu hướng
giảm trong ngắn hạn đã trở nên hiện hữu sau khi chỉ số để mất các mốc hỗ trợ quan trọng và có thể VNIndex sẽ tiếp tục đi tìm điểm cân bằng mới tại ngưỡng hỗ trợ vùng 1,190-1,200 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên giảm 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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