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Thống kê Thị trường 21/06
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,172.47 (-7.93)

264.62 (-3.3)

KLGD khớp lệnh

571,071,800

75,654,736

GTGD khớp lệnh

13,484,138,180

1,477,662,943

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

8,517,900

-356,200

GT mua/bán ròng

337,341,750

-5,791,040

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

39,935,100

PVS

16,593,600

POW

32,210,000

SHS

8,126,200

VND

28,567,700

CEO

5,682,500

SSI

24,985,100

HUT

5,158,100

GEX

15,469,500

TNG

4,533,200

- Bộ Tài chính: đến 2030, phấn đấu nợ công không
quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP.
- Bộ KH&ĐT: tổng vốn ngân sách NN dự kiến hỗ trợ
cho ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 khoảng 460,000 tỷ.
- Mỹ đang thảo luận với các nước về việc áp giá trần
với dầu của Nga.
- GAS: 4/7 chốt quyền cổ tức TM 30%; DGW: 4/7
chốt quyền cổ tức TM 10% + thưởng CP 80%; TNG:
LNST 5T đạt 87 tỷ, tăng 48%; PNJ: LNST 5T đạt
1,066 tỷ, tăng 47%; HBC: chủ tịch đăng ký mua
10tr cp từ 23/6;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -7.93 điểm về 1,172.47 điểm. Thanh khoản đạt 571 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ
so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 337 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có VNM, REE và GAS.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong hầu hết thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua trong biên độ dao động khá rộng. Đến cuối phiên chiều, áp lực bán có phần gia tăng tại các
cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt tại FPT, GAS, HPG.. khiến thị trường quay đầu giảm điểm. Ngoại trừ nhóm
cổ phiếu thuộc ngành Chứng khoán và Ngân hàng có diễn biến tích cực, đa số các nhóm ngành còn lại có
sự giảm điểm trên diện rộng, đặc biệt áp lực bán gia tăng rất mạnh tại các cổ phiếu Bất động sản hay cổ
phiếu cơ bản (Phân đạm, Vận tải biển..). Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu
giảm điểm với 323 mã so với 138 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng nhưng khối
lượng là không nhiều. Như vậy chỉ số đã quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn được hình thành vào giữa
tháng 5 (quanh 1,160 điểm), và tạm thời vẫn đứng vững cho đến hiện tại. Dự báo phiên GD hôm nay, thị
trường sẽ phục hồi trở lại theo xu hướng chung của TTCK toàn cầu, nhưng sức cầu sẽ cần phải đánh giá.
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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