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Thống kê Thị trường 20/06
Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,180.4 (-36.9)

267.92 (-12.14)

KLGD khớp lệnh

577,833,800

74,964,381

GTGD khớp lệnh

13,946,340,980

1,512,914,770

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-257,610,500

-744,300

GT mua/bán ròng

-626,173,160

-11,094,120

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

37,272,900

PVS

13,444,400

VND

29,310,800

SHS

8,595,000

POW

24,827,400

TNG

6,101,800

SSI

18,264,500

CEO

5,498,300

STB

16,894,800

HUT

3,250,300

- Phó Thống đốc: NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất
điều hành và sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ
- Từ 2021 đến 5T 2022, chỉ CPH được 5 DNNN tổng
giá trị 642 tỷ, thoái vốn 38 DN thu về 6,582 tỷ.
- Moody’s: tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự
báo đạt 2.8%.
- Ngân hàng trung ương Trung Quốc quyết định giữ
nguyên lãi suất các khoản vay kỳ hạn 1 và 5 năm.
- MSN: 5/7 chốt quyền cổ tức TM 8%; HAG: LNST 5T
đạt 431 tỷ, 30.6% KH năm; HSG: Đầu tư Hoa Sen
đăng ký bán toàn bộ 17.74tr cp từ 23/6; DGC: TGĐ
chỉ mua 172,900/2 triệu cp đăng ký;
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VN-Index giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -36.9 điểm về 1,180.4 điểm. Thanh khoản đạt
577 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng trung bình thấp. Khối ngoại bán ròng
hơn 626 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, MWG và VND.
Trạng thái giằng co chỉ diễn ra trong những phút đầu ngày, sau đó thị trường luôn chìm trong sắc đỏ và
đà giảm ngày càng mạnh về cuối ngày. Nhóm cổ phiếu thuộc VN30 có số lượng mã giảm giá chiếm áp đảo
với 27 mã so với chỉ 2 mã tăng đã tạo áp lực lớn lên thị trường chung. Các cổ phiếu thuộc ngành Chứng
khoán, Thép bị bán tháo mạnh nhất khi ghi nhận hàng loạt mã giảm hết biên độ như SSI, VND, HPG.. Đà
giảm lan rộng ra toàn thị trường với độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu
giảm điểm với 407 mã so với 72 mã tăng (trong đó có tới 145 mã giảm sàn). Khối nhà đầu tư nước ngoài
bất ngờ quay lại bán ròng khá mạnh tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số một lần nữa
để mất mốc hỗ trợ quan trọng tại ngưỡng 1,200 điểm, và đang tiến sát đáy ngắn hạn hình thành vào giữa
tháng 5 tại vùng 1,170 điểm. Nếu kịch bản vùng hỗ trợ tiếp tục bị phá vỡ (thực tế đang trong tình trạng
rất mong manh) thì nhiều khả năng chỉ số sẽ tiến nhanh về ngưỡng 1,100 điểm.
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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