Nhận định Thị trường 15/05/2020

Thống kê Thị trường 14/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

832.4 (-1.81)

111.34 (-0.52)

KLGD khớp lệnh

267,465,830

59,396,895

GTGD khớp lệnh

4,501,430,270

449,899,755

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

33,405,057

-1,820,254

GT mua/bán ròng

2,325,579,240

-11,827,655

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

12,577,730

PVX

9,752,500

HSG

10,239,880

KLF

8,601,300

MBB

7,371,050

ART

5,576,400

FLC

7,196,640

PVS

4,002,600

PVD

6,783,660

ACB

3,825,900

- Dịch Covid-19 đến sáng 15/05: VN có thêm 24 ca
mắc mới, đều ở chuyến bay từ Nga về, được cách ly
ngay khi nhập cảnh; 29 ngày không có ca nhiễm
trong cộng đồng (tổng 312), 260 người khỏi bệnh.
TG đã có hơn 4.5tr ca nhiễm, số ca tử vong đã vượt
300,000, TQ phong tỏa trở lại thành phố thứ 2.
- Tăng trưởng tín dụng nửa đầu T5 giảm 0.22%.
- Hơn 800 quỹ toàn cầu quản lý gần 2,000 tỷ USD đã
phân bổ ¼ danh mục sang chứng khoán Trung Quốc.
- TT Trump gia hạn cấm vận 1 năm với Huawei và ZTE,
dọa áp thuế lên các DN không trở về Mỹ sản xuất.
- Mỹ: 2.981tr đơn trợ cấp thất nghiệp tuần qua, nâng
tổng số đơn 2 tháng qua lên 36.5tr, cao nhất lịch sử.
- Liên Hợp Quốc dự báo KT toàn cầu 2020 giảm 3.2%.
- VIC, VCB, BID, CTG: thăng hạng trong top 2000
DN lớn nhất TG; HDG: sẽ trả cổ tức CP 30%; HNG:
Thaco đăng ký mua 25.9tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp -1.81 điểm về 832.4 điểm. Thanh khoản đạt 267
triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Một điểm nhấn đáng chú
ý là khối ngoại mua ròng thỏa thuận gần 39tr cổ phiếu MSN tương ứng giá trị giao dịch khoảng 2,330 tỷ.
- Phiên GD hôm qua có diễn biến khá tương đồng với phiên trước đó khi chỉ số giảm khá mạnh ở đầu phiên
do ảnh hưởng từ TTCK thế giới, sau đó càng về cuối ngày đà giảm càng được thu hẹp nhờ lực cầu bắt đáy.
Ngoài cổ phiếu MSN tăng khá mạnh còn lại đa số mã thuộc VN30 đều biến động trong biên độ hẹp với số
lượng mã giảm giá gấp đôi mã tăng giá (20/10). Như các nhận định trước, chúng tôi cho rằng xu hướng
tăng giảm của VN-Index hiện nay đang phụ thuộc khá nhiều vào diễn biến chung của chứng khoán toàn
cầu, trong khi chỉ số còn đang ở trạng thái giằng co thì sự phân hóa càng thể hiện rõ hơn, các nhóm ngành
đang được đánh giá có KQKD tích cực và ít chịu ảnh hưởng bởi vấn đề dịch bệnh như Thép, Nhựa, Phân
Đạm, Cao su thành phẩm, Chăn Nuôi Lợn đang cho sức tăng tốt hơn.
- Nhà đầu tư có thể trading ngắn hạn nhưng không nên đặt kỳ vọng cao, chú ý đến danh mục đầu tư khi TT
diễn ra sự phân hóa. Cân nhắc chốt lời hoặc giảm tỷ trọng nếu tình hình chứng khoán 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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