Nhận định Thị trường 20/05/2020

Thống kê Thị trường 19/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

845.92 (+8.91)

108.83 (+0.29)

KLGD khớp lệnh

283,581,220

58,347,846

GTGD khớp lệnh

5,322,838,070

567,620,485

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,346,009

962,766

GT mua/bán ròng

-142,716,000

585,158

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

18,842,950

ART

7,513,900

STB

15,436,660

PVS

6,331,300

CTG

11,023,040

HUT

5,893,300

HSG

10,099,700

ACB

5,558,500

GEX

9,804,480

SHB

4,169,300

- Dịch Covid-19 đến sáng 19/05: VN 34 ngày không
có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 324), 264 người
khỏi bệnh, phi công người Anh đã 5 lần âm tính virus.
TG đã có gần 5tr ca nhiễm, 325,000 người tử vong.
- Hiệp hội Thép VN: XK thép 4T giảm 25% cùng kỳ,
tiêu thụ nội địa sẽ phục hồi từ T5 nhờ đầu tư công.
- Hệ thống NH đã xử lý được 1.076tr tỷ nợ xấu từ 2012
- Thai Airways sẽ được chính phủ tái cấu trúc.
- TT Trump muốn chuyển 27 nhà máy Mỹ từ Trung
Quốc sang Indonesia, tuyên bố tạm thời đóng băng
quỹ tài trợ cho WHO.
- Nasdaq thắt quy định, hạn chế c.ty Trung Quốc IPO.
- VIC: KH 2020 thắt lưng buộc bụng, LNST giảm 34%
còn 5,000 tỷ, không chia cổ tức 2019; HNM: hủy ny
bắt buộc từ 12/6; FMC: sẽ mua 2tr cp quỹ từ 28/5;
NTP: 5/6 chốt quyền cổ tức TM đợt 2 10%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục phiên thứ hai liên tiếp +8.91 điểm lên 845.92 điểm. Thanh khoản đạt 283 triệu cổ
phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 142
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, VRE và VIC.
- Thị trường duy trì được đà tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch buổi sáng nhờ hiệu ứng tích cực từ việc
bứt phá mạnh của chứng khoán thế giới (đặc biệt là Mỹ, lan tỏa ra hầu hết các TTCK Âu, Á..), về cuối phiên
chiều áp lực chốt lời gia tăng đáng kể đã khiến thị trường có phần hạ nhiệt hơn. Sự khởi sắc của các
Bluechips như HPG, VNM, VHM.. đã tác động và hỗ trợ nhiều cho chỉ số chung trong phiên hôm qua. Độ
rộng thị trường tiếp tục nghiêng về số mã tăng giá với 231 mã so với 135 mã giảm, tuy nhiên NĐTNN bắt
đầu có dấu hiệu gia tăng trở lại hoạt động bán ròng. Về tín hiệu kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn vẫn đang
cho tín hiệu tích cực và động lực tiếp tục tăng điểm của VN-Index là vẫn còn, tuy nhiên có thể thấy rõ sự
phân hóa diễn ra ngày càng mạnh và biên lợi nhuận cũng mỏng hơn nhiều so với các tuần trước đó.
- Nhà đầu tư nên tận dụng các phiên điều chỉnh đảo danh mục đầu tư sang các ngành ít bị ảnh hưởng bới
dịch bệnh. Cân nhắc chốt lời dần khi chỉ số tiến gần đến vùng kháng cự mạnh tại vùng 870 – 880 điểm.

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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