Nhận định Thị trường 17/06/2020

Thống kê Thị trường 16/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

856.13 (+23.66)

115.49 (+1.67)

KLGD khớp lệnh

352,522,760

60,932,793

GTGD khớp lệnh

4,216,702,360

580,678,850

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

768,790

-779,200

GT mua/bán ròng

51,272,200

-5,850,430

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

51,925,570

HUT

9,049,000

ITA

22,325,550

SHB

8,299,600

STB

18,761,140

ACB

4,196,100

DLG

16,048,510

PVS

3,607,200

FLC

14,480,600

KLF

3,606,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 17/06: VN 61 ngày không
có ca nhiễm cộng đồng (tổng 334), 323 người được
xuất viện. TG có 8.3tr ca nhiễm, 446,000 ca tử vong,
với Châu Á có dấu hiệu nóng trở lại.
- Tín dụng đến 16/6 tăng 2.13% (cùng kỳ 5.7%).
- Singapore nới lỏng điều kiện nhập cảnh với VN.
- QH thống nhất chưa điều chỉnh các mục tiêu KT-XH
2020 (GDP tăng 6.8%). T.Tg yêu cầu giải ngân hết
23,000 tỷ giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.
- Mỹ: doanh thu bán lẻ T5 tăng kỷ lục 17.7%. Trump
cân nhắc gói kích thích 1,000 tỷ USD cho hạ tầng.
- IAED dự báo nhu cầu dầu 2021 sẽ tăng trở lại kỷ lục.
- WCS: sẽ trả cổ tức 516%; VHM: nhóm Temasek,
KKR là NĐT mua 201tr qua GDTT, giá 75,000đ/cp;
ACB: cổ tức CP 30%, chuyển HSX trong T11,12;
PVD: KH LNST 2020 giảm 63%, cổ tức 10% CP.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục khá mạnh trở lại +23.66 điểm lên 856.13 điểm. Thanh khoản đạt 352 triệu cổ phiếu,
giảm mạnh so với phiên trước đó những vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại mua ròng hơn 51 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có HPG, VHM và SSI.
- Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch và có xu hướng ngày càng mạnh dần về cuối ngày với
độ rộng nghiêng hoàn toàn về số lượng mã tăng điểm với 307 mã so với 94 mã giảm. Các cổ phiếu Bluechips
thuộc VN30 ghi nhận nhiều mã bật tăng mạnh trở lại, nổi bật có nhóm cổ phiếu Vingroup (VHM, VRE và
VIC) cùng 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn khác (VNM, BVH..) đã hỗ trợ tốt cho chỉ số. Chứng khoán thế giới hôm
qua cũng ghi nhận sự phục hồi tích cực trên diện rộng đặc biệt tại thị trường Châu Á và Châu Âu góp phần
hỗ trợ cho thị trường trong nước. Tuy nhiên ngoài những yếu tố tích cực trên thì thanh khoản lại ghi nhận
sự sụt giảm đáng lo ngại xuống dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất báo hiệu đây có thể đơn giản chỉ
là 1 nhịp hồi phục tự nhiên sau khi đã giảm rất mạnh trước đó, đồng thời chỉ số đã về sát vùng hỗ trợ tại
825-835 điểm. Nhìn chung, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng trong thời điểm khá nhạy cảm này.
- NĐT ngắn hạn nên tận dụng nhịp hồi phục để đưa danh mục về ngưỡng an toàn đảm bảo quản trị rủi ro.
Tiếp tục quan sát diễn biến về dòng tiền, thanh khoản cũng như những biến động từ TTCK toàn cầu.

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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