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Thống kê Thị trường 22/06
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,169.27 (-3.20)

269.02 (+4.40)

KLGD khớp lệnh

487,557,600

69,468,637

GTGD khớp lệnh

11,786,970,240

1,282,282,744

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,194,400

-219,200

GT mua/bán ròng

-20,102,890

-2,648,050

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

37,401,500

PVS

16,591,900

VND

25,628,400

SHS

6,909,500

HPG

21,442,500

TNG

4,313,700

PVD

13,129,600

KLF

3,543,000

SSI

11,892,500

CEO

3,479,100

- NHNN: hút ròng tiền thông qua kênh tín phiếu lần
đầu từ T6/2020. Dự thảo sửa đổi TT 39: TCTD không
được cho vay đặt cọc BĐS hình thành trong tương lai
- UOB dự báo lạm phát Việt Nam 2022 ở mức 3.7%.
- Citigroup: xác suất suy thoái toàn cầu tiệm cận 50%.
- Anh: CPI tháng 5 tăng 9.1%, cao nhất từ năm 1982.
- TT Mỹ Joe Biden dự kiến hội đàm với CT TQ Tập Cận
Bình khi cân nhắc dỡ bỏ thuế với 1 số hàng hóa TQ.
- DIG: phó CT đăng ký mua 10tr từ 30/6; GEX: VIX
đăng ký mua 15tr cp từ 24/6; HDC: sẽ mua 3tr cp
quỹ giá tối đa 40; NVL: sẽ thưởng CP 24.5%; BBC:
12/7 chốt quyền cổ tức TM 10%;
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VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -3.20 điểm về 1,169.27 điểm. Thanh khoản đạt 487 triệu cổ phiếu, giảm so
với phiên trước đó và tụt về ngưỡng thấp. Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 20 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất
gồm có VHM, MWG và VNM.
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 với biên độ dao động khá hẹp. Đến cuối phiên chiều, dù lệnh mua được đẩy vào nhiều hơn
nhưng việc giảm khá mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VCB, MSN.. đã tạo áp lực lớn khiến chỉ
số không thể giữ được sắc xanh ở cuối ngày. Sự phân hóa diễn ra rất rõ nét khi nhiều cổ phiếu thuộc dòng
cơ bản (Phân đạm, Điện..) và Dầu Khí đã cho thấy sự suy yếu sau chuỗi ngày hồi phục dài trước đó. Ngược
lại các cổ phiếu thuộc ngành Chứng Khoán, Bất Động Sản và Ngân Hàng và Penny cùng đồng loạt tăng
điểm rất mạnh khi ghi nhận nhiều mã tăng trần với dư mua lớn như SSI, DIG, STB.. Dù chỉ số giảm điểm
nhưng độ rộng thị trường chung nghiêng mạnh về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 295 mã so với 181 mã
giảm (đáng chú ý là sự phân hóa rất mạnh với 59 mã tăng trần và 40 mã giảm sàn). Như vậy, thị trường
đã trải qua 4 phiên giảm điểm liên tiếp và cùng với đó là hành trình kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ tại vùng
đáy ngắn hạn quanh 1,160 điểm, tạm thời cho đến thời điểm này việc VN-Index giữ được trên ngưỡng hỗ
trợ quan trọng này sẽ mở ra hi vọng về một nhịp phục hồi ngắn trong các phiên tới đây.
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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