Nhận định Thị trường 14/05/2020

Thống kê Thị trường 13/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

834.21 (-1.11)

111.86 (+0.08)

KLGD khớp lệnh

329,207,620

61,064,447

GTGD khớp lệnh

5,685,726,080

509,672,239

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,835,886

-5,510,729

GT mua/bán ròng

8,764,300

-17,418,652

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

19,002,960

HUT

12,790,700

ITA

12,362,290

PVS

6,874,500

HSG

12,123,850

KLF

4,882,700

ROS

11,709,930

ART

3,693,600

MBB

10,535,970

ACB

3,451,500

- Dịch Covid-19 đến sáng 14/05: VN 28 ngày không
có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 288), 252 người
khỏi bệnh. TG đã có hơn 4.4tr ca nhiễm, và 297,000
ca tử vong.
- TTg: Không tăng "sốc" giá xăng, không tăng giá điện
trong 2020 trên cơ sở kiểm soát lạm phát dưới 4%.
- NHNN sẽ đảm bảo thanh khoản với các TCTD cung
ứng vốn cho nền kinh tế.
- 4T có 85 DN huy động trái phiếu 70,099 tỷ qua HNX.
- Lần đầu trong lịch sử FED chi 750 tỷ USD mua TPDN.
- Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục 738 tỷ USD trong T4.
- TQ cam kết tuân thủ TTTM giai đoạn 1 với Mỹ.
- Nga và Saudi Arabia đưa cam kết ổn định TT dầu mỏ
- IMF có thể tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.
- MSB: NH MSB rút hồ sơ ny HOSE; PDR: 25/5 chốt
quyền cổ tức CP 13%; FDC: sẽ mua 3.86tr cp quỹ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index điều chỉnh nhẹ sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp -1.11 điểm về 834.21 điểm. Thanh khoản tăng
rất mạnh, đạt 329 triệu cổ phiếu và đạt ngưỡng rất cao. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 8 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có VNM, VCB và VPB.
- Thị trường mở cửa đã ngay lập tức giảm mạnh trong những phút đầu phiên do ảnh hưởng của diễn biến
xấu đi từ chứng khoán thế giới, tuy nhiên càng về cuối ngày diễn biến càng trở nên tích cực hơn và đã thu
hẹp phần lớn đà giảm, thậm chí có thời điểm bật tăng khá tốt. Áp lực chốt lời lẫn dòng tiền bắt đáy đều
mạnh mẽ khiến thanh khoản tăng rất mạnh, đặc biệt trong 1h giao dịch đầu tiên. Số lượng mã tăng giá
phiên hôm qua vẫn áp đảo với 222 mã tăng so với 148 mã giảm trong bối cảnh chỉ số thị trường giảm điểm
cho thấy dòng tiền đang có xu hướng chảy vào các mã vừa và nhỏ. Khối NĐTNN tiếp tục ghi nhận có phiên
mua ròng dù giá trị không nhiều. Cần lưu ý rằng ở thời điểm hiện tại, diễn biến chứng khoán toàn cầu đang
có sự đồng pha lớn, thị trường các nước luôn bám sát nhau về xu hướng và chứng khoán Việt Nam cũng
không phải ngoại lệ, do đó ngoài vấn đề nội tại chúng ta cần quan sát kỹ diễn biến chung.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục để tham gia lướt sóng tuy nhiên cần theo dõi thêm
diễn biến TTCK thế giới, cân nhắc chốt lời nếu tình hình thế giới có những biến chuyển xấu.

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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