Nhận định Thị trường 23/06/2020

Thống kê Thị trường 22/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

871.28 (+2.72)

114.72 (-0.64)

KLGD khớp lệnh

323,158,570

57,426,959

GTGD khớp lệnh

4,323,409,150

511,923,488

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,780,318

-62,127

GT mua/bán ròng

-21,688,190

-668,431

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

30,387,330

HUT

4,710,100

ITA

20,213,520

KLF

4,532,200

FLC

16,611,440

SHB

4,083,800

ROS

11,835,510

NVB

3,230,300

LDG

11,525,220

HKB

2,830,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 23/06: VN 68 ngày không
có ca nhiễm cộng đồng (tổng 349), 328 người xuất
viện. TG có 9.2tr ca nhiễm, 475,000 ca tử vong.
TBN mở cửa biên giới với các nước EU.
- Dự báo review danh mục VN30 T7: TPB thay CTD.
- VinaCapital thành lập quỹ VinaCapital VN100 ETF.
- VN 5T nhập siêu 956tr USD sắt thép Trung Quốc.
- Mỹ: tiền mặt gửi NH cao kỷ lục, vượt 2,000 tỷ USD.
- Trump: hoãn trừng phạt TQ vì “lợi ích Mỹ”, hạn chế
thị thực lao động NN để bảo vệ việc làm người Mỹ.
- FDI toàn cầu 2020 dự kiến giảm 40% so 2019.
- VNM: 30/6 chốt quyền cổ tức TM 15%, dự kiến
30/9 chốt quyền thưởng CP 20%; VEA: sẽ trả cổ
tức TM 52.52% và chuyển ny HSX; MSN: sẽ PH
riêng lẻ 9.99% VĐL và trả cổ tức TM 10%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên đầu tuần +2.72 điểm lên 871.28 điểm. Thanh khoản đạt 323 triệu
cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá. Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 21 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, DBC và PDR.
- Thị trường giao dịch ở trạng thái giằng co, rung lắc mạnh trong biên độ khá hẹp và có sự phân hóa rõ nét
trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua, các cổ phiếu bluechips thuộc VN30 gồm VHM, CTD, MSN.. có
phiên bật tăng mạnh giúp chỉ số duy trì được sắc xanh đến cuối ngày. Độ rộng thị trường nghiêng về số
lượng mã tăng điểm với 205 mã so với 172 mã giảm, trong đó nổi bật nhất là các cổ phiếu ngành phân
bón như DPM, DCM, BFC.. đa số đều chốt phiên tại giá trần hoặc sát trần kèm khối lượng tăng vọt. Về tín
hiệu kỹ thuật, hiện nay chỉ số đang biến động theo dạng đan xen các phiên tăng giảm với kháng cự tại
vùng 900 điểm và hỗ trợ tại vùng 835 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn cũng đang tỏ ra lưỡng lự và thận trọng
ở thời điểm hiện tại do hiện nay không có nhiều thông tin đáng kể nào để có thể hỗ trợ cho thị trường
cũng như việc tìm kiếm lợi nhuận lướt sóng gần đây đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn.
- Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp tăng giá chốt lời một phần, đưa danh mục về tỷ lệ
an toàn. Tạm thời chuyển sang vị thế quan sát cho đến khi xu hướng rõ ràng hơn.

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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