Nhận định Thị trường 22/05/2020

Thống kê Thị trường 21/05
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

862.73 (+9.82)

105.74 (-1.2)

KLGD khớp lệnh

293,360,320

71,805,288

GTGD khớp lệnh

4,813,745,310

754,842,655

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,021,704

-151,972

GT mua/bán ròng

-98,139,080

-3,332,243

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

46,407,490

SHB

26,265,800

HSG

14,142,240

HUT

6,699,400

HPG

11,213,810

PVS

4,916,600

CTG

10,616,250

ACB

4,620,200

STB

10,196,270

NVB

3,495,300

- Dịch Covid-19 đến sáng 22/05: VN 36 ngày không
có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 324), 266 người
khỏi bệnh. TG đã có 5.2tr ca nhiễm, 330,000 người
tử vong, toàn bộ 50 bang ở Mỹ mở cửa lại từng phần.
- NHNN sẽ nới hạn mức tín dụng nếu cần thiết. Đến
11/5 đã có hơn 1.12tr tỷ dư nợ được miễn, giảm LS.
- Nửa đầu T5, Việt Nam tiếp tục nhập siêu 960tr USD.
- Panasonic sẽ đóng cửa nhà máy sx đồ gia dụng tại
Thái Lan để hợp nhất với cơ sở tại Việt Nam.
- Thượng viện Mỹ thông qua dự luật có thể cấm công
ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ.
- 'Bộ tứ căn cơ' của EU (Hà Lan, Áo, Đan Mạch, Thụy
Điển) sẽ đề xuất kế hoạch cứu trợ kinh tế mới.
- VNX: 29/5 chốt quyền cổ tức TM 70%; GEX: chủ
tịch đăng ký mua 15tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp +9.82 điểm lên 862.73 điểm. Thanh khoản đạt 293 triệu
cổ phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại quay lại bán ròng hơn
98 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, DBC và VRE.
- Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch tuy nhiên áp lực chốt lời vẫn rất lớn khiến diễn
biến dao động giằng co là chủ đạo, chỉ số biến động tăng mạnh rất bất ngờ vào phút cuối cùng của phiên
đóng cửa ATC khi mà lực cầu đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Ngân Hàng khiến hàng loạt mã bật tăng mạnh
như HDB, EIB, VCB.. giúp chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Nguyên nhân chính của việc biến
động mạnh trong phiên hôm qua được cho là ảnh hưởng bởi việc đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 5. Dù
chỉ số tăng mạnh nhưng độ rộng thị trường ở mức cân bằng giữa số mã tăng và giảm giá. Dự báo trong
các phiên tới đây VN-Index có thế tiếp tục duy trì đà tăng điểm để kiểm định lại vùng kháng cự mạnh tại
870-880 điểm, nhưng cơ hội lướt sóng đang hẹp đi đáng kể khi mà dòng tiền đang có chiều hướng đổ vào
kéo các mã vốn hóa lớn là chủ đạo.
- Nhà đầu tư cân nhắc chốt lời dần khi chỉ số tiến gần đến vùng kháng cự mạnh. Nên chuyển dần sang vị
thế quan sát và tránh mua đuổi tại các cổ phiếu đã tăng nóng trong 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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