Nhận định Thị trường 11/06/2020

Thống kê Thị trường 10/06
Tổng quan

HSX

Tin tức đáng chú ý
HNX

Index

900 (+0.57)

120.68 (+0.55)

KLGD khớp lệnh

503,765,230

72,813,348

GTGD khớp lệnh

6,350,382,440

746,257,320

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,241,135

-1,319,832

GT mua/bán ròng

48,801,400

6,120,196

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

60,198,710

HUT

7,025,100

ITA

52,625,150

PVS

6,884,800

STB

30,775,990

ACB

6,491,200

HSG

16,386,040

CEO

5,182,300

FLC

13,131,270

SHB

4,862,900

- Dịch Covid-19 đến sáng 11/06: VN 56 ngày không
có ca nhiễm ngoài cộng đồng (tổng 332), thêm 3
người xuất viện (tổng 320). TG có 7.5tr ca nhiễm,
419,000 ca tử vong, Brazil và Ấn Độ có số ca nhiễm
kỷ lục.
- Thủ tướng: phấn đấu GDP 2020 tăng trưởng 4-4.5%.
- Việt Nam cân nhắc mở lại đường bay Tokyo, Seoul,
Lào, Quảng Châu.. là 1 trong 4 nước được Nhật nới
lỏng nhập cảnh.
- Nikkei: 23/33 cty rời Trung Quốc tới VN.
- FED: sẽ giữ nguyên lãi suất gần 0% tới 2020.
- Tỷ lệ thất nghiệp Hàn Quốc 4.5%, cao nhất 10 năm.
- HSG: Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán tiếp 20tr cp từ
15/6; KBC: Đầu tư Vinatex-Tân Tạo đăng ký mua
5tr cp từ 15/6; PVX: GD trên Upcom từ 17/5; ROS:
ông Trịnh Văn Quyết không còn là CĐL;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại +0.57 điểm lên 900 điểm. Thanh khoản tiếp tục xác lập mốc kỷ lục mới và
lần đầu trong lịch sử vượt ngưỡng 500 triệu cổ phiếu/phiên trên HSX (503). Khối ngoại quay lại mua ròng
hơn 48 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VCB, VHM và NLG.
- Thị trường giao dịch ở trạng thái giằng co rung lắc mạnh trong biên độ rất rộng và có sự phân hóa rõ nét
trong suốt phiên giao dịch. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, nâng đỡ giúp chỉ số
duy trì được sắc xanh cho đến cuối ngày, trong đó nổi bật có các mã như STB, MBB, CTG. Nhóm bất động
sản, xây dựng cũng thu hút dòng tiền khá mạnh với nhiều mã tăng điểm mạnh như TDH, CEO, DIG, FCN..
Tuy nhiên điểm nhấn vẫn đang đến từ nhóm cổ phiếu pennys với hàng loạt mã tăng trần từ đầu phiên GD
(HQC, ITA..). Khối nhà đầu tư nước ngoài sau phiên bán ròng khá mạnh trước đó đã quay lại mua ròng
nhẹ, chúng ta cần tiếp tục theo dõi sát động thái của nhóm này trong các phiên tới đây. Chứng khoán thế
giới sau nhiều phiên bứt phá mạnh cũng bắt đầu điều chỉnh trở lại, đó cũng sẽ là thử thách cho thị trường
trong nước phiên tới đây. Mốc 900 điểm vẫn đóng vai trò kháng cự mà chỉ số cần phải vượt qua nếu muốn
tiếp tục duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn.
- Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục tham gia thị trường tuy nhiên không nên để tỷ trọng quá cao, đặc
biệt tránh mua đuổi tại các mã tăng nóng do rủi ro xuất hiện điều chỉnh đang ở mức cao.

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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