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Thống kê Thị trường 13/06
HSX
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Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,227.04 (-57.04)

288.37 (-18.07)

KLGD khớp lệnh

653,835,200

98,125,210

GTGD khớp lệnh

17,386,342,050

2,136,358,202

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,340,400

148,452

GT mua/bán ròng

90,525,750

5,033,590

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

40,895,700

PVS

18,659,400

HPG

21,236,000

SHS

11,132,500

VPB

20,960,500

CEO

6,021,100

SSI

20,886,700

HUT

5,915,500

HAG

17,580,000

TNG

5,505,000

- Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách giám sát tiền tệ.
- Phát hành TPDN trong T5 đạt 24,105 tỷ, trong đó
nhóm BĐS chiếm 6,879 tỷ, tương đương 28.53%.
- Chính phủ yêu cầu triển khai khẩn trương, quyết liệt
hơn chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, làm
rõ trách nhiệm các bộ ngành về giải ngân vốn ĐTC.
- Mỹ: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt 3.17%,
cao nhất kể từ năm 2007.
- Anh: GDP T4 tiếp tục giảm 0.3% (T3 giảm 0.1%).
- CTR: LNST 5T đạt 194 tỷ, tăng 24%; SAM: CTCK
Quốc Gia và Bảo hiểm Hùng Vương đăng ký mua
10.5tr cp từ 15/6; CEE: sẽ hủy ny HoSE do hủy tư
cách CTy đại chúng; HAG: sẽ PH riêng lẻ 162tr cp
giá 10.5; LHG: sẽ trả cổ tức TM 19% trong T7.
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TT tiếp tục xuất hiện ngày “thứ 2 đen tối” khi giảm rất mạnh phiên đầu tuần -57.04 điểm về 1,227.04
điểm. Thanh khoản đạt 653 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng trung bình.
Khối ngoại mua ròng hơn 90 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có GAS, GMD và DCM.
Trước những diễn biến tiêu cực từ TTCK thế giới (đặc biệt tại thị trường Mỹ phiên cuối tuần trước), TTCK
trong nước chịu áp lực giảm điểm trong toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm qua và ngày càng mạnh
về cuối phiên. Áp lực bán tháo trên diện rộng quay trở lại với rất nhiều cổ phiếu Bluechips tạo áp lực lớn
đến xu hướng chung như PNJ, PLX, BVH.. Nhóm Chứng khoán, Ngân hàng cùng đồng loạt lao dốc mạnh
trong đó nhiều mã giảm sàn hết biên độ như CTG, VPB, SSI.. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn
về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 458 mã so với chỉ 38 mã tăng (trong đó có tới 163 mã giảm sàn). Khối
nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có ngày mua ròng dù khối lượng là không nhiều. Xu hướng ngắn hạn đã
chính thức chuyển biến một cách rất nhanh chóng sang trạng thái tiêu cực khi vùng hỗ trợ 1,280 điểm dễ
dàng bị phá vỡ. Thanh khoản phiên GD hôm qua đã tăng nhưng trong tình trạng gặp áp lực bán tháo, cùng
với diễn biến TTCK thế giới hiện tại, đồng nghĩa quán tính giảm điểm của VN-Index sẽ tiếp đà trong phiên
GD hôm nay với vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số tại 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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