BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 30 tháng 06 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,197.6

277.68

Thay đổi (%)

-1.68%

-1.65%

Tổng KLGD (triệu)

510.2

59

Thay đổi (%)

-9%

+0.9%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

11,326.7

1,130

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

10,245.3

755.6

Thay đổi (%)

-1.67%

+17.7%

Số mã tăng

89

56

Số mã giảm

371

149

Số mã đứng giá

48

32

Thị trường phái sinh
Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)

VN30F2206
256,951

VN30F2207
260

VN30F2209
41

VN30F2212
84

Giá tham chiếu (điểm)

1,260.5

1,258.5

1,258

1,260.2

Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

1,240.1
-20.4

1,240.9
-17.6

1,243.4
-14.6

1,243.7
-16.5

Khối ngoại
HSX

HNX

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)

972.9
969.6

5.98
4.3

Nước ngoài mua/bán ròng

+3.35

+1.68

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

HDG
STB

49.6 tỷ
44.6 tỷ

VND
GEX

36.9 tỷ
30.3 tỷ

3

HDB

40.2 tỷ

GAS

27.9 tỷ
23.2 tỷ
20.8 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

MWG
VNM

46.3 tỷ
32.2 tỷ

NVL
E1VFVN30

3

VIC

30.7 tỷ

DCM
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,235 điểm
Hỗ trợ:
1,150 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh, đường giá tuy vẫn nằm trên
đường MA10 nhưng đã thu hẹp mạnh, khoảng cách với MA20
ngày càng nới rộng. Đà lao dốc của các chỉ báo ngắn hạn này
có chững lại nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. MACD
Histogram phân kỳ dương 2 điểm, cùng với dải Bollinger co lại
biên độ ở cả 2 đường. Chỉ báo RSI giảm xuống vùng 40.2
điểm; Chỉ báo dòng tiền MFI tăng nhẹ lên 37 điểm nhưng dòng
tiền vẫn yếu ớt, tâm lý nhà đầu tư hiện còn thận trọng, vị thế
bán vẫn đang chiếm ưu thế.

Kháng cự:
300 điểm
Hỗ trợ:
270 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX giảm điểm mạnh, đường giá tuy vẫn nằm trên
đường MA10 nhưng đã thu hẹp mạnh, khoảng cách với MA20
ngày càng nới rộng. Các đường chỉ báo ngắn, cùng đường
EMA20 đã chững lại xu hướng lao dốc, cho thấy áp lực điều
chỉnh mạnh dần được tháo bỏ ở chỉ số trong ngắn hạn. MACD
Histogram phân kỳ dương 2 điểm, cùng dải Bollinger Band co
dần biên độ ở cả 2 đường. Chỉ báo RSI giảm nhẹ xuống vùng
37.4; Chỉ báo dòng tiền MFI tăng nhẹ lên vùng 43.3, cho thấy
dòng tiền chỉ chấp nhận hấp thụ ở vùng giá thấp.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 30/06/2022.
STT

Mã

Mức dao động trong
ngày (đồng)

% Dao
động

Tỷ trọng so với VNIndex

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VCB
VIC
VHM
GAS
VNM
NVL
BID
MSN
VPB
CTG
TCB
HPG
SAB
MBB
GVR

-700
100
-1,200
-1,500
-100
-600
-1,400
-2,000
-1,000
-700
-1,200
-450
600
-500
-350

-0.9%
0.1%
-1.9%
-1.3%
-0.1%
-0.8%
-4.0%
-1.8%
-3.3%
-2.6%
-3.3%
-2.0%
0.4%
-2.0%
-1.5%

8.0%
6.2%
6.1%
5.0%
3.4%
3.2%
3.1%
3.0%
3.0%
2.9%
2.9%
2.3%
2.2%
2.1%
2.0%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

-0.898
0.103
-1.417
-0.778
-0.057
-0.314
-1.527
-0.64
-1.202
-0.912
-1.142
-0.546
0.104
-0.512
-0.38
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)

Trang | 2

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 30 tháng 06 năm 2022
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Thị trường cửa phiên giao dịch ngày 30/6 vẫn có sự giằng co rung lắc, nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục phân hóa mạnh. Trong đó,
VNM +3,5%, HPG +2,4%, ACB +0,8%, TCB +0,5%... Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của quý II và nhiều nhà đầu tư
kỳ vọng việc chốt NAV của các quỹ sẽ diễn ra và giúp thị trường có biến động tích cực. Tuy nhiên, áp lực trên thị trường vẫn
còn khá lớn và đến từ các mã như VIC, MSN, MWG, VHM, BID... chính điều này khiến biến động của các chỉ số không diễn
ra quá tích cực. Các chỉ số vẫn biến động trong biên độ hẹp trước sự giằng co ở nhóm cổ phiếu lớn. Trong đó, các mã như
VNM, TPB, HDB, HPG... vẫn đóng vai trò nâng đỡ. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm các cổ phiếu lớn khác như MWG,
MSN, VIC, BVH, FPT...Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 1,69 điểm (-0,14%) xuống 1.219,78 điểm.
• Sang phiên chiều, thị trường giao dịch kém sắc hơn với sự đổ dốc của nhóm vốn hóa lớn. Theo quan sát áp lực bán tăng mạnh
ở nhóm VN30 với nhiều mã mất trên 2% thị giá như VJC, VPB, SSI, STB. Chiều ngược lại chỉ 6 cổ phiếu duy trì được sắc
xanh là VNM, SAB, TPB, VRE, HDB và POW. Các mã giảm mạnh nhất có thể kể đến như STB -4,9%, SSI -4,8%, BVH 4,5%, FPT -4,2%, BID -4%, VPB -3,3%, TCB -3,3%, CTG -2,6%, MWG -2,1%, MBB -2%,...Về cuối phiên giao dịch, áp lực
bán bất ngờ bị đẩy lên mức cao và khiến hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu lao dốc. Dòng chứng khoán khá nhạy với diễn biến
thị trường chung khi nhiều mã đóng cửa giảm kịch sàn như CTS, BSI, VCI, APG,... Tương tự, cổ phiếu của các ông lớn trong
ngành như VND, VDS, SSI,... cũng ghi nhận mức giảm 4,8 - 6,2%. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 20,49 điểm (1,68%) xuống 1.197,6 điểm. Toàn sàn có 89 mã tăng, 371 mã giảm và 48 mã đứng giá. HNX-Index giảm 4,67 điểm (-1,65%)
xuống 277,68 điểm. Toàn sàn có 56 mã tăng, 145 mã giảm và 32 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,3 điểm (-0,34%) xuống
88,58 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, hầu hết thời gian của cả phiên giao dịch hôm nay đều diễn biến với điên độ rất hẹp quanh mốc tham chiếu.
Thanh khoản thị trường rất thấp khiến lực cung bắt đầu túa ra sau 14h, hàng loạt nhóm mã vốn hóa lớn, trụ cột theo đó giảm
sâu như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán,…khiến chỉ số giảm mạnh, tạo một phiên chốt NAV bán niên 2022 có góc
nhìn khá tiêu cực.
• Ở nhóm VN30, lực bán áp đảo hoàn toàn khiến 27 mã giảm chỉ 3 mã tăng điểm. Thanh khoản rổ này phiên hôm nay đạt 118
triệu, tăng 4.1% so với phiên trước đó, thanh khoản chủ yếu ở các mã như HPG (20 triệu); STB (18.8 triệu); SSI (13.2 triệu);
POW (13.2 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên giảm mạnh 24.48 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 471.6 triệu đơn vị, giá trị đạt 10,245.3 tỷ đồng, lần lượt giảm 9.2%
và giảm 1.7% so với phiên trước đó. Thanh khoản dưới ngưỡng trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại mua ròng nhẹ khoảng 13 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn. Tại sàn HoSE, dòng tiền này tập trung mua ròng HDG
(49.6 tỷ), STB (44.6 tỷ), HDB (40.2 tỷ), VND (36.9 tỷ)…phía bán ròng, họ bán MWG (46.3 tỷ), VNM (32.2 tỷ), VIC (30.7
tỷ) và NVL (23.2 tỷ),…
• Chỉ số VN-Index chốt phiên với cây nến nhấn chìm nhưng thanh khoản rất thấp báo hiệu lực cầu suy giảm nghiêm trọng và
dường như dòng tiền không có nhu cầu hấp thụ cổ phiếu thời điểm này. Dự báo, VN-Index phiên kế tiếp sẽ lùi lại vùng 1,280
điểm để test lại lực cầu, nếu diễn biến tại TTCK Thế giới chuyển biến xấu thì ngưỡng hỗ trợ ngắn này có thể bị xuyên thủng,
VN-Index lúc đó sẽ quay lại vùng 1,160 điểm để test lại vùng hỗ trợ ngắn hạn lần thứ 2. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ
số ở vùng 1,235 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cẩ 4 hợp đồng đều giảm điểm, trong đó HĐTL tháng 7-VN30F2207 giảm 20.4 điểm, dừng ở
1,240.1 điểm, ở basic âm 8.82 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng với thị trường chung. Tổng khối lượng hợp
đồng phiên giao dịch hôm nay đạt hơn 257 nghìn ~ 32,347 tỷ đồng.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, Dow Jones nỗ lực ngược dòng.
Chứng khoán Mỹ giằng co giữa tăng và giảm trong phiên giao dịch 29/6, chuẩn bị khép lại giai đoạn 6 tháng đầu năm giảm điểm
mạnh nhất kể từ năm 1970.
Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 82,32 điểm, tương đương 0,27%, lên 31,.029,31 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,071%
xuống 3.818,83 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,03% xuống 11.177,89 điểm.
Nhà đầu tư tiếp tục dò đáy thị trường sau một giai đoạn bán tháo “khốc liệt”. Quan ngại về triển vọng ảm đạm của nền kinh tế và
các đợt tăng lãi suất mạnh là tâm lý chủ đạo bao trùm nửa đầu năm 2022. Nỗi sợ suy thoái cũng đang ngày một tăng lên.
“Chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục biến động trong mùa hè này”, theo Christopher Harvey, Chuyên gia phân tích chứng
khoán cấp cao tại Wells Fargo. “Trong khi một giai đoạn bán tháo mạnh được đánh giá là tiền đề để thị trường đi lên, chúng tôi
cho rằng đà tăng khó có thể bền vững cho tới khi Fed hạ mức tăng lãi suất xuống còn 0,25% thay vì từ 0,5-0,75% như hai lần gần
nhất”.
Chỉ số S&P 500, giảm khoảng 20% trong năm 2022, chuẩn bị khép lại nửa đầu năm “tồi tệ nhất” trong vòng hơn 50 năm. Xét trên
phương diện quý, Dow Jones và S&P 500 cũng tiến sát quý giảm điểm mạnh nhất kể từ năm 2020, trong khi Nasdaq là từ năm
2008.
Trong ngày hôm qua, giá cổ phiếu của General Mills tăng khoảng 6,4% sau khi công ty này công bố dự báo lợi doanh thu và lợi
nhuận tích cực trong quý gần nhất.
Giá cổ phiếu của Goldman Sachs cũng tăng gần 1,3% sau khi Bank of America khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty
này, cho rằng công ty sẽ tăng trưởng tốt dù nền kinh tế đi chậm lại.
Giá cổ phiếu của Amazon tăng 1,4% sau khi nhận về đánh giá tích cực từ JPMorgan và khuyến nghị mua từ Redburn. Meta
Platforms tăng 2%, Apple và Microsoft đều tăng hơn 1%.
Trong khi đó, cổ phiếu nhóm doanh nghiệp sản xuất chip giảm mạnh sau khi Bank of America hạ mức đánh giá cổ phiếu một số
công ty trong ngành trong bối cảnh sức ép cạnh tranh gia tăng. Teradyne giảm 5.2%. Advanced Micro Devices và Micron giảm
hơn 3%.
Trong ngày 29/6, Loretta Mester, Chủ tịch ngân hàng dự trữ Cleveland, cho biết bà ủng hộ phương án tăng lãi suất thêm 0,75%
trong kỳ họp tháng 7 tới nếu như các điều kiện kinh tế không được cải thiện.
“Tôi chưa nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt để có thể nghĩ về phương án tăng lãi suất 0,5%”, bà chia sẻ với
CNBC.
Trước đó một ngày, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh. Dù tăng điểm trong đầu phiên, nhưng sau
khi dữ liệu niềm tin tiêu dùng được công bố, các chỉ số lập tức đảo chiều, chốt phiên trong sắc đỏ.
“Tâm lý chủ đạo trên thị trường vẫn tương đối u ám trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư nhận định đà tăng điểm trong tuần trước
phản ánh một giai đoạn tăng điểm giải tỏa trong thị trường giá xuống và S&P 500 sẽ còn tiếp tục giảm điểm trong một vài tháng
tới”, theo Adam Crisafulli tới từ Vital Knowledge.
Dù nhà đầu tư tiếp tục dự báo thị trường sẽ biến động, Jim Paulsen, tới từ Leuthold, cho biết đằng sau sự hỗn loạn đó, các thị
trường tài chính đã “cơ bản hồi phục lại ngưỡng bình thường”.
“Cuộc chiến lạm phát rất cam go và nỗi sợ suy thoái lan tràn”, ông viết trong một báo cáo công bố chiều ngày 29/6. Nhưng “các
thị trường tài chính về cơ bản đã được định giá lại, với tỷ lệ P/E của S&P 500 hiện tại thấp hơn trung bình và lợi suất trái phiếu
chính phủ kỳ hạn 10 năm cao hơn ngưỡng bình quân”.
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Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT để hạ nhiệt giá xăng dầu.
Theo Bộ Tài chính , cùng với giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống
mức sàn trong khung thuế đến hết 31/12/2022 và giải pháp điều chỉnh giảm mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN), Bộ Tài chính
đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm thuế giá trị gia tăng đối
với xăng dầu nhằm góp phần giảm giá mặt hàng xăng dầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế.
Trước đó, Bộ Tài chính đã từng cho biết thời gian tới sẽ không thực hiện điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.
Theo Bộ Tài chính, quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, không thu thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với dầu các loại. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Luật
Thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định giảm thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Bộ Tài chính cho biết, thuế tiêu thụ đặc biệt là sắc thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ mà Nhà nước không khuyến
khích tiêu dùng vì có hại cho sức khoẻ như thuốc lá, rượu, bia..., ảnh hưởng đến môi trường và cần tiêu dùng tiết kiệm xăng gốc
hóa thạch hoặc hàng hóa, dịch vụ cao cấp cần điều tiết thu nhập ô tô, máy bay, du thuyền, chơi golf...
Theo tính toán, mỗi lít xăng hiện nay "cõng" khoảng 9.500-10.000 đồng các loại thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng
và bảo vệ môi trường, tương ứng tỷ trọng hơn 30%. Nếu cộng thêm các loại chi phí định mức kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận định
mức thìtỷ trọng thuế, các chi phítrong mỗi lít xăng loại này khoảng 35%.
Thuế bảo vệ môi trường hiện đã được giảm 50%, tức 1.900-2.000 đồng một lít với xăng từ ngày 1/4 đến hết năm nay.
Tuy nhiên, thời gian qua, giá xăng dầu thế giới tiếp tục có biến động và hiện nay Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ, ngành để báo
cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn
xuống bằng mức sàn trong Khung mức thuế bảo vệ môi trường.
Cụ thể, xăng giảm từ 2.000 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít, nhiên liệu bay từ 1.500 đồng/lít xuống mức sàn 1.000 đồng/lít,
dầu diesel từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 500 đồng/lít, dầu mazut, dầu nhờn từ 1.000 đồng/lít xuống mức sàn 300 đồng/lít, mỡ
nhờn từ 1.000 đồng/kg xuống mức sàn 300 đồng/kg, dầu hỏa giữ mức 300 đồng/lít vì đây là mức sàn trong khung mức thuế.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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