Nhận định Thị trường 21/05/2020

Thống kê Thị trường 20/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

852.91 (+6.99)

106.94 (-1.89)

KLGD khớp lệnh

228,599,630

43,391,387

GTGD khớp lệnh

3,895,150,860

395,952,116

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,571,990

-100,650

GT mua/bán ròng

48,747,700

-84,570

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

24,361,810

SHB

6,038,500

ROS

13,943,400

KLF

4,618,400

HPG

11,584,470

ART

4,533,000

HSG

10,190,430

ACB

3,058,100

HAG

7,287,380

PVS

2,768,600

- Dịch Covid-19 đến sáng 21/05: VN 35 ngày không
có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 324), 264 người
khỏi bệnh. Số ca nhiễm trên toàn TG đã vượt 5tr,
330,000 người tử vong.
- Kỳ họp 9 Quốc hội khóa XIV: Chính phủ đề nghị điều
chỉnh các chỉ tiêu tăng trưởng GDP, lạm phát, xuất
khẩu.. giảm thuế cho DN nhỏ và siêu nhỏ.
- Các nước thành viên nhất trí điều tra WHO về Covid.
- Anh lần đầu tiên phát hành TPCP lãi suất âm.
- Eurozone: Lạm phát sau điều chỉnh tháng 4 thấp
nhất gần 4 năm.
- VHM, VGI: KH không chia cổ tức 2019; MWG: giảm
KH LNST 2020 còn 3,450 tỷ (giảm 10% so 2019);
HVG: cùng Thadi lập c.ty heo giống VĐL 556 tỷ (góp
25%); ACL: sẽ trả cổ tức CP 120%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ ba liên tiếp +6.99 điểm lên 852.91 điểm. Thanh khoản đạt 228 triệu
cổ phiếu, giảm khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại quay lại mua
ròng hơn 48 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VNM, VCB và VHM.
- Ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh của chứng khoán toàn cầu, thị trường diễn biến giằng co trong biên độ hẹp
và có sự phân hóa mạnh trong suốt phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên diễn biến đã có sự chuyển biến
theo chiều tích cực hơn trong phiên GD chiều khi nhiều cổ phiếu VN30 như VNM, VHM, VRE.. đồng loạt bứt
phá mạnh giúp chỉ số tiếp tục duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý phiên
hôm qua là bất động sản, xây lắp như CTD, HBC, DIG, FCN.. đồng loạt bật tăng khá tốt. Độ rộng thị trường
khá cân bằng giữa số mã tăng và giảm giá, khối nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trở lại nhưng không
nhiều. VN-Index dự báo sẽ tiếp tục đà tăng điểm và hướng đến thử thách vùng kháng cự 870-880 điểm
trong các phiên tới, đây được coi là vùng kháng cự mạnh khi mà trước đó chỉ số đã có quá trình giao dịch
tạo nền giá khá lâu ở vùng này.
- Nhà đầu tư nên tận dụng các phiên điều chỉnh đảo danh mục đầu tư sang các ngành ít bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh như Sắt thép, Cao su thành phẩm, Phân Đạm, Chăn nuôi Lợn.. Cân nhắc chốt lời dần khi chỉ số
tiến gần đến vùng kháng cự để bảo toàn thành quả thời gian vừa qua.

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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