Nhận định Thị trường 16/06/2020

Thống kê Thị trường 15/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

867.37 (-32.63)

113.82 (-3.09)

KLGD khớp lệnh

458,872,610

81,916,109

GTGD khớp lệnh

6,348,521,630

763,232,863

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

190,670,556

-802,925

GT mua/bán ròng

14,854,057,700

-5,074,384

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

31,598,820

MBG

8,630,200

STB

31,268,310

HUT

8,287,400

ITA

27,305,590

PVS

7,697,600

DLG

27,105,970

SHB

7,104,400

FLC

22,220,340

ACB

5,883,800

- Dịch Covid-19 đến sáng 16/06: VN 60 ngày không
có ca nhiễm cộng đồng (tổng 334), 323 người được
xuất viện, bí thư HCM đề nghị sớm công bố hết dịch.
Số ca nhiễm toàn cầu vượt 8tr, 439,000 ca tử vong.
- VN xuất siêu 3.53 tỷ USD trong 5T (tính toán lại).
- Sản lượng CN Trung Quốc T5 tăng 4.4% cùng kỳ,
cao nhất kể từ T12, nhưng thấp hơn dự báo 5%.
- FED công bố chương trình mua TPDN cá nhân.
- Morgan Stanley: Kinh tế toàn cầu sẽ hồi phục theo
hình chữ V với các NHTW tiếp tục bơm tiền hỗ trợ.
- LPB: KH LNST 2020 giảm 17%, cổ tức 10% CP, sẽ
chuyển HSX trước 31/12; MBB: KH LNTT 2020 giảm
10%, cổ tức 15% CP và chia 25.6tr cp quỹ; SHB: sẽ
chuyển ny HSX, cổ tức 10% CP; THD: 53.9tr cp
ThaiHoldings chào sàn HNX ngày 19/6;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -31.05 điểm về 832.47 điểm. Thanh khoản
đạt 458 triệu cổ phiếu giảm so với phiên trước đó và tiếp tục duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua
ròng đột biến hơn 14,800 tỷ đồng, lực mua chủ yếu tập trung vào VHM thông qua giao dịch thỏa thuận.
- Thị trường mở cửa với sắc xanh chỉ duy trì được ít phút ngắn ngủi, sau đó chịu áp lực giảm điểm trong hầu
như toàn bộ thời gian của phiên giao dịch và ngày càng mạnh dần về cuối phiên. Diễn biến này cho thấy
tâm lý chuyển biến sang tiêu cực của nhà đầu tư khi chỉ số không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tại vùng
900 điểm. Áp lực bán tháo trên diện rộng quay trở lại với rất nhiều cổ phiếu Bluechips thuộc VN30, nhiều
cổ phiếu giảm hết biên độ vào cuối ngày như CTD, SSI, HCM.. Độ rộng nghiêng hoàn toàn về số lượng mã
giảm điểm với 291 cổ phiếu giảm, trong đó 34 mã giảm sàn. Việc chứng khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc
mạnh những ngày gần đây cũng là yếu tố tác động tiêu cực không nhỏ đến TTCK trong nước. Trong những
phiên tới đà lao dốc có thể chậm lại do chỉ số đã giảm về vùng hỗ trợ tại 825-835 điểm, VN-Index nhiều
khả năng sẽ biến động giằng co hơn mặc dù vậy xu hướng chủ đạo vẫn sẽ là điều chỉnh.
- Nhà đầu tư ngắn hạn nên đưa danh mục về ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Không nên bắt
đáy dù nhiều mã cổ phiếu đã giảm nhanh. Tiếp tục theo dõi thêm diễn biến chứng khoán thế giới.

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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