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Thống kê Thị trường Tuần 13-17/06
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 13-17/06

HNX

1,217.3 (-66.78)

280.06 (-26.38)

KLGD bình quân

574,009,520

81,592,942

GTGD bình quân

14,871,917,948

1,745,677,090

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

214,878,200

6,060,331

KL bán trong tuần

172,349,260

5,396,336

GT mua trong tuần

8,420,872,570

146,855,215

GT bán trong tuần

7,128,753,390

102,434,536

GT mua bán ròng

1,292,119,180

44,420,679

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

4,682,289,700

490,780,300

KL đặt bán

5,204,890,100

528,230,200

Bình quân lệnh mua

2,088

1,446

Bình quân lệnh bán

3,095

2,162

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

37,946,700

PVS

9,665,200

HPG

30,237,200

SHS

6,862,500

VND

28,721,800

CEO

5,690,900

MBB

20,939,500

HUT

3,601,900

SSI

20,938,200

BII

2,884,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

- TT chuyển biến tiêu cực rất nhanh dưới những ảnh hưởng
tiêu cực từ TTCK thế giới (đặc biệt Mỹ), với 3 phiên giảm
điểm mạnh, tính chung cả tuần VN-Index mất 67đ (và có
thời điểm thủng 1,200). Các nhóm ngành Chứng khoán,
Bất động sản đi đầu trong nhịp giảm này, bên cạnh sự tiêu
cực của các cổ phiếu penny. Các cổ phiếu vốn hóa lớn (GAS,
MWG..) vẫn có sự hỗ trợ rất lớn cho chỉ số ở nhiều thời
điểm. Đa phần các nhóm ngành đều có sự luân phiên tiêu
cực, điểm sáng chỉ tới ở 1 vài cổ phiếu cơ bản ít ỏi.
- Thanh khoản tiếp tục tăng tuần qua dưới áp lực bán tháo
nhưng vẫn còn duy trì ở mặt bằng khá thấp. Khối ngoại có
tuần thứ 3 mua ròng liên tiếp với giá trị 1,336 tỷ/2 sàn.
- Sự chán nản, mất niềm tin ngày càng rõ nét hơn khi đã
thêm nhiều NĐT lựa chọn giải pháp cắt lỗ trong khi các nhịp
hồi phục không đem lại sự tin tưởng của dòng tiền.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Như vậy, nhịp hồi phục từ vùng đáy 1,170 kéo dài hơn 3
tuần đã chính thức kết thúc. Các nhóm trụ cột chính như
Chứng khoán, Ngân hàng đã có diễn biến tiêu cực và như
lời khẳng định xu thế hiện tại của thị trường.
- Dòng tiền tiếp tục suy yếu và thêm nhiều NĐT rút tiền
khỏi TT khi hoạt động lướt sóng ngày càng khó ngay cả thời
điểm chỉ số tăng mạnh bởi tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”.
- Sự tiêu cực của TTCK thế giới đang là tiêu điểm và có ảnh
hưởng rất lớn tới TTCK trong nước cần phải theo dõi sát sao
- VN-Index vẫn giữ được mốc 1,200đ, dù xu thế ngắn hạn
vẫn đang ở trạng thái tiêu cực nhưng đây được coi là mốc
quan trọng để hi vọng TT có thể xuất hiện nhịp hồi phục.
Về cơ bản, diễn biến tiêu cực vẫn chiếm ưu thế, đặc biệt do
những ảnh hưởng từ TTCK toàn cầu, mốc 1,200đ sẽ là tiêu
chí quan trọng để đánh giá, nếu không thủng nhiều khả
năng TT sẽ quay lại trạng thái giằng co thanh khoản thấp,
ngược lại, xu thế tiêu cực sẽ chuyển biến rất nhanh.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh
giá sẽ sớm hồi phục sau những khó khăn do dịch bệnh. Tuy
nhiên các câu chuyện tăng LS, thắt chặt CSTT trước áp lực
lạm phát, cũng như rủi ro địa chính trị.. sẽ dẫn tới kết quả
khó lường đối với TTCK trong nước cũng như toàn cầu.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng thấp để đảm bảo quản trị
rủi ro, theo dõi thêm diễn biến từ TTCK toàn cầu.

- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển ĐT: bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN, VLXD..
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống giao dịch lô lẻ trong khoảng thời gian từ 04 - 15/07.

-

NHNN: vẫn còn đủ dư địa chính sách tiền tệ để kiểm soát ổn định mặt bằng lãi suất, tỷ giá.

-

Đến 9/6, tín dụng tăng 8.15%, gần gấp đôi cùng kỳ.

-

Quốc hội thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của NQ 42 về xử lý nợ xấu đến hết 31/12/2023.

-

Bộ Tài chính đề xuất giảm 700-1,000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

-

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 Trung Quốc.

-

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%. Đáo hạn
TPDN của nhóm BĐS trong năm 2022 là 98,000 tỷ, Ngân hàng là 70,000 tỷ.

-

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.

-

VND: LNTT 6T ước đạt 1,620 tỷ, tăng 43% cùng kỳ; NTL: 22/6 chốt quyền cổ tức TM 10%; HMC: 22/6 chốt
quyền cổ tức TM 45% + CP 30%; LHG: 24/6 chốt quyền cổ tức TM 19%; IDC: 28/6 chốt quyền cổ tức CP
10%; SMC: 29/6 chốt quyền cổ tức CP 20%; VNR: 29/6 chốt quyền cổ tức TM 13%; VSC: 30/6 chốt quyền
cổ tức CP 10%; GAS: 5/7 chốt quyền cổ tức TM 30%; DCM: 6/7 chốt quyền cổ tức TM 18%; VNM: 7/7 chốt
quyền cổ tức TM 24.5%; EIB: sẽ trả cổ tức CP 20%; FPT: LNST 5T đạt 2,598 tỷ, tăng 30.6%; CTR: LNST 5T
đạt 194 tỷ, tăng 24%; 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; TCL: sẽ trả cổ tức TM 42% trong T8; HAG: sẽ PH riêng lẻ
162tr cp giá 10.5; LDG: chủ tịch đăng ký mua 2tr cp; SAM: CTCK Quốc Gia và Bảo hiểm Hùng Vương đăng
ký mua 10.5tr cp từ 15/6; VHC: đã bán 1.43tr cp quỹ giá bq 107,624; PIT: IPA đăng ký mua 4.3tr cp từ
16/6; NTC: sẽ chuyển niêm yết HoSE; CEE: sẽ hủy ny HoSE do hủy tư cách công ty đại chúng.

Thông tin quốc tế:
-

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. Lợi
suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm vượt 3.17%, cao nhất kể từ 2007 và đường cong lợi suất trái phiếu lại đảo chiều.

-

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%).

-

Anh: NHTW tăng LS 0.25% lên 1.25%, mức cao nhất từ T1/2009. GDP T4 tiếp tục giảm 0.3% (T3 giảm 0.1%).

-

Tỷ lệ lạm phát trung bình 111 nước trong 1 năm qua là 7.8% (so 3% của 2021), nhiều nước lập kỷ lục. Tính
từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, ít nhất 45 quốc gia đã nâng lãi suất để đối phó lạm phát.

-

Lạm phát EU đã đạt mốc kỷ lục mới khi tăng lên 8.8% trong tháng 5.

-

Mỹ tăng cường cấm vận Iran liên quan tới các DN hoạt động xuất khẩu dầu.

-

NHTW Nhật giữ lãi suất ngắn hạn ở ngưỡng -0.1% và lợi suất trái phiếu chính phủ ở ngưỡng quanh 0%.
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