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DIỄN BIẾN HOSE

VN-INDEX

VN-Index: 434,4(+8,0 +1,9%)









Tổng KLGD
Tổng GTGD
Gía trị vốn hóa
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Cổ phiếu đứng giá
NĐTNN mua (KL)
NĐTNN mua (GT)

:
:
:
:
:
:
:
:

Khác với hai phiên trước, phiên hôm nay thị
trường bật tăng mạnh từ đầu phiên trên cả hai
sàn. Thị trường mở cửa tăng vọt ngay những
phút đầu tiên với hàng chục mã tăng trần với lực
cầu áp đảo, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ.
Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể.

71.298.310 cp
1.138 tỷ đồng
432.367 tỷ đồng
232 cp
49 cp
31 cp
1.361.840 cp
38 tỷ đồng

Những thông tin tích cực từ việc S&P nâng triển
vọng tín nhiệm Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn
định”, kỳ vọng về việc giảm giá xăng dầu, cũng
như thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua khởi
sắc, tăng vọt đến 2% khiến nhà đầu tư trong
nước phấn khởi.
Sau 10h00: Lực đẩy mạnh, VN-Index vượt xa
430 điểm Sau ít phút rung lắc và có phần thận
trọng của nhà đầu tư, thị trường tiếp tục bứt phá
mạnh sau 10h00, VN-Index vượt 432 điểm lúc
10h02 và HNX-Index cũng vượt 75 điểm trước
đó 1 phút.

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Giá
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi %

Mã
VKP
VSG
DXV
HDG
BHS

Mã
ITA
SAM
SSI
LCG
OGC

1.000
1.800
6.300
21.000
18.900

+0,1
+0,1
+0,3
+1,0
+0,9

+11,1 LHG
+5,9 NSC
+5,0 NBB
+5,0 TDW
+5,0 CYC

15.200
39.900
36.300
15.600
2.100

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
5.404.230 +0,3 +4,1 STB 31.850
2.665.070 +0,2 +2,4 HAG 20.674
2.496.140 +0,8 +3,7 SSI
55.664
1.853.930 +0,5 +4,3 PVF 20.289
1.827.700 +0,6 +4,8 OGC 24.126

-0,8
-2,1
-1,9
-0,8
-0,1

-5,0
-5,0
-5,0
-4,9
-4,5

Thay
đổi
-0,2
+0,1
+0,8
+0,3
+0,6

%
-0,8
+0,4
+3,7
+2,3
+4,8

5cp khối ngoại MUA nhiều nhất
Mã
DPM
GAS
MBB
BVH
PHR

KL Mua
180.940
148.880
115.500
106.380
75.600

Thay đổi
+0,5
+1,7
+0,2
+2,1
+1,5

%
+1,5
+4,7
+1,4
+4,3
+4,9

Số lượng cổ phiếu tăng giá chiếm áp đảo. Thanh
khoản cũng cải thiện đáng kể. Theo đó, Sàn
HOSE có gần 170 mã tăng giá, với khoảng 50
mã tăng trần. Còn lại có 26 mã giảm và 36 mã
tham chiếu. Giao dịch tăng lên gần 21 triệu đơn
vị, tương đương 286 tỷ đồng. Hầu hết cổ phiếu
bluechips đều tăng giá, ngoại trừ VNM, STB, EIB
giữ mức tham chiếu.
Sang buổi chiều thông tin giá xăng giảm 800
đồng vừa tung ra khiến cả thị trường hưng phấn.
Theo đó, VN-Index kết thúc phiên với mức tăng
8.02 điểm, tương ứng 1.88% đạt 434.41 điểm.
Thanh khoản tăng vọt lên mức 71.3 triệu đơn vị,
tương đương 1,138 tỷ đồng. Trong đó, ITA có
đến 5.4 triệu cổ phiếu chuyển nhượng, nhưng
giá vẫn giữ tại mức trần. SAM và SSI cùng có
trên 2 triệu đơn vị và LCG và OGC trên 1.8 triệu
đơn vị mỗi mã.
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HNX-INDEX

DIỄN BIẾN HNX

HNX-Index: 75,9(+2,1 +2,8%)











Tổng KLGD
Tổng GTGD
Gía trị vốn hóa
Cổ phiếu tăng giá
Cổ phiếu giảm giá
Cổ phiếu đứng giá
NĐTNN mua (KL)
NĐTNN mua (GT)
NĐTNN bán (KL)
NĐTNN bán (GT)
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Sàn HNX cũng bật tăng mạnh mẽ hơn 1% nhờ
nhóm cổ phiếu chủ chốt đều tăng khá. Sau 15
phút mở cửa, đã có 5.6 triệu cổ phiếu chuyển
nhượng, tương đương 58.59 tỷ đồng. HNX-Index
nhảy vọt 1.02 điểm, tức 1.38% lên 74.8 điểm.

74.047.380 cp
740 tỷ đồng
74.543 tỷ đồng
257 cp
110 cp
35 cp
5.706.370 cp
93 tỷ đồng
5.066.400 cp
85 tỷ đồng

Vượt qua mốc 75 điểm từ 10h01, với hơn 140
mã tăng giá, nhưng số lượng tăng trần chỉ trên
30 mã. Giao dịch nhìn chung vẫn còn khiêm tốn
với xấp xỉ 20 triệu đơn vị, tương đương 200 tỷ
đồng.
Giao dịch tại sàn này có sự cải thiện đáng kể với
42.5 triệu đơn vị, tương đương 425.55 tỷ đồng,
riêng PVX chiếm đến 8.6 triệu đơn vị, mức cao
nhất trong hơn 1 tháng trở lại đây. Tiếp theo là
VND, KLS, HBB, và SCR…

Mã
MAC
BVG
APS
PMS
HNM

Giá
4.600
4.600
4.600
7.700
7.700

5cp TĂNG/GIẢM giá nhiều nhất
Thay đổi % Mã
Giá
Thay đổi
+0,3 +7,0 MCF 12.100
-0,9
+0,3 +7,0 BHV 12.500
-0,9
+0,3 +7,0 MIM 7.000
-0,5
+0,5 +6,9 CTX 10.100
-0,7
SDE
+0,5 +6,9
10.200
-0,7

5cp KLGD/GTGD nhiều nhất
KLGD Thay đổi % Mã
GTGD
( CP)
(TRĐ)
PVX 12.013.800 +0,6 +6,2 PVX 123.742
HBB 6.102.400
+0,3 +5,9 VND 60.220
KLS 5.318.500
+0,7 +6,7 KLS 59.035
VND 4.895.900
+0,6 +5,1 SCR 44.458
SCR 3.003.900
+0,1 +0,7 HBB 32.953
Mã

%
-6,9
-6,7
-6,7
-6,5
-6,4

Do ít chịu tác động bởi các mã cổ phiếu lớn như
tại HOSE, nên HNX-Index cho đến cuối phiên
vẫn tăng mạnh 2.09 điểm, tức 2.83% lên 75.87
điểm. Một vài mã hàng đầu của sàn này tăng
trần như HBB, PVX, KLS, trong khi các mã trụ
cột khác tăng trên dưới 5% mỗi mã.
Giao dịch tại sàn này thực sự bứt phá so với
phiên trước, với thanh khoản gần như tăng gấp
đôi với 74 triệu đơn vị, tương đương 740 tỷ
đồng.

Thay đổi %
+0,6
+0,6
+0,7
+0,1
+0,3

5cp khối ngoại MUA/BÁN nhiều nhất
Mã KL Mua Thay đổi % Mã KL Bán Thay đổi
PAN 4.727.570
0
0,0 PAN 4.727.570
0
VND 595.200
+0,6 +5,1 PVX 105.000
+0,6
DBC 61.000
+0,7 +3,0 PGS 40.000
+1,2
STC 36.600
-0,1 -1,2 PVG 38.000
+0,3
CTA 35.300
+0,4 +6,7 HPC 37.700
+0,3

+6,2
+5,1
+6,7
+0,7
+5,9

%
0,0
+6,2
+5,2
+2,4
+6,7
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DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
Nhà đầu tư đặt niềm tin vào cuộc hội đàm giải cứu
ngành ngân hàng Tây Ban Nha và hy vọng sẽ có
các gói kích thích tiền tệ mới đã đẩy Phố Wall tăng
vọt hơn 2%.
Trong nước cũng xuất hiện khá nhiều tin hỗ trợ tốt
cho thị trường chứng khoán như giá xăng giảm
800đ/lít, ngân hàng VCB giảm lãi suất mạnh ở
nhiều kỳ hạn ngắn lẫn dài, thông tin các ngân hàng
đang rục rịch giải ngân tín dụng để cứu doanh
nghiệp, hạ trần lãi suất về 9%/năm…
Được hỗ trợ bởi nhiều thông tin tốt như thế, thị
trường hôm nay đã có thêm phiên tăng điểm mạnh
tiếp nối phiên hôm qua. Điểm tích cực hơn là việc
hôm nay thanh khoản đã được cải thiện hơn rất

HNX-Index

nhiều. KLGD phiên hôm nay đã vượt lên trên trung
bình giao dịch 30 ngày ở sàn HOSE.
Còn về kỹ thuật, chỉ số hai sàn đang có những
bước phục hồi tích cực sau khi chạm các ngưỡng
hỗ trợ quan trọng, VN-Index phục hồi trở lại sau khi
giảm về chạm vào hỗ trợ của trendline dài hạn còn
HNX cũng tăng trở lại sau khi chạm hỗ trợ mạnh ở
vùng 70-71 điểm. Nhận định với sự hỗ trợ của
những tin tức tốt khả năng thị trường sẽ tiếp tục
tăng điểm để xác lập lại xu hướng đi lên sau đợt
điều chỉnh vừa qua.
Về chiến thuật giao dịch, mặc dù chỉ báo sớm
William’s %R đối với VN-Index đã cắt lên đường 80 cho tín hiệu mua vào từ phiên 05/06 nhưng chỉ
báo Aroon vẫn chưa cho tín hiệu đảo chiều xu
hướng. Do đó đối với nhà đầu tư thận trọng việc
giao dịch có thể đợi đến khi Aroon xác nhận xu
hướng thị trường và chỉ báo trễ MACD cho tín hiệu
mua vào.
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TIN THẾ GIỚI

Canada sẽ có thể là nhà sản xuất dầu mỏ lớn Vàng giảm nhẹ, giá dầu vượt 84 USD/thùng
thứ 3
Giá vàng tạm ngưng đà tăng trong bối cảnh
Hiệp hội sản xuất dầu mỏ Canada (CAPP) dự báo giao dịch thưa thớt vì nhà đầu tư chuyển hướng
nước này có thể trở thành nhà sản xuất dầu mỏ chú ý vào các sự kiện kinh tế quan trọng ở châu
lớn thứ 3 thế giới trong vòng 2 thập kỷ tới do sản Âu và Mỹ.
lượng dầu có thể đạt 6,2 triệu thùng dầu/ngày vào
S&P nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam từ
năm 2030.
“tiêu cực” lên “ổn định”
“Ông lớn” bất ngờ giảm mạnh lãi suất huy
Ngày 06/06, Standard & Poor's (S&P) nâng triển
động VND
vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ “tiêu
Sáng nay (7/6), Ngân hàng Ngoại thương Việt cực” lên “ổn định”. Tổ chức này cũng giữ
Nam (Vietcombank) bất ngờ giảm mạnh lãi suất nguyên xếp hạng tín nhiệm ngắn và dài hạn của
Việt Nam lần lượt ở mức “B” và “BB”.
huy động VND.
Giá xăng giảm 800 đồng từ 14h hôm nay

Đức và EU tìm cách cứu các ngân hàng Tây
Ban Nha

Giá bán lẻ xăng A92 được điều chỉnh xuống mức
21.900 đồng/lít, giảm 800 đồng. Các mặt hàng dầu Các nguồn tin châu Âu ngày 6/6 cho biết Đức
cũng được điều chỉnh giảm tương ứng 600 - 650 và Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương
thăm dò biện pháp cứu các ngân hàng gặp khó
đồng/lít.
khăn của Tây Ban Nha, mặc dù Madrid cho đến
nay vẫn chưa xin cứu trợ và phản đối sự giám
Phó Thống đốc: "Lãi suất sẽ giảm thêm"
sát của các thể chế quốc tế.
Đây là khẳng định của Phó Thống đốc ngân hàng
Nhà nước (NHNN) Trần Minh Tuấn trong buổi họp,
ngày 5/6, giữa ngân hàng với UBND TP. Hồ Chí
Minh cùng các hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp
trên địa bàn và các sở ban ngành nhằm tìm cách
tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp.

Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Phú Gia
Tất cả các quyền được đảm bảo. Từng phần hoặc toàn bộ bản tin này không được sửa chữa, sao chép bằng bất cứ hình
thức nào mà không có sự cho phép của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Gia.
Các thông tin trong Bản tin chỉ mang tính chất tham khảo. PHUGIASC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến
quyết định của nhà đầu tư sử dụng bản tin này.
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