Nhận định Thị trường 24/06/2020

Thống kê Thị trường 23/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

868.20 (-3.08)

114.63 (-0.10)

KLGD khớp lệnh

393,389,630

66,879,459

GTGD khớp lệnh

5,193,214,100

593,552,131

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,028,002

-304,039

GT mua/bán ròng

-129,386,560

-11,057,681

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

32,046,590

HUT

6,529,600

ROS

23,989,270

MBG

6,085,200

FLC

23,755,030

KLF

5,461,500

ITA

15,035,580

SHS

5,138,900

SSI

14,025,040

ART

3,945,700

- Dịch Covid-19 đến sáng 24/06: VN 69 ngày không
có ca nhiễm cộng đồng (tổng 335), 325 người được
xuất viện. TG có 9.4tr ca nhiễm, 480,000 ca tử vong
cùng lo ngại về làn sóng thứ 2 bùng phát.
- Dự báo VN30 T7: loại BVH, CTD, thêm KDH, GEX.
- Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) sẽ được
ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh RCEP vào T11/2020.
- Nhà Trắng đính chính thông tin TTTM với TQ vẫn duy
trì, sau hiểu lầm “đã kết thúc” trước đó.
- Mỹ: doanh số bán nhà T5 tăng 16.6% (dự báo 2.9%)
- EU kêu gọi TQ hủy Luật An ninh Hongkong.
- MCH: sẽ trả cổ tức 45% TM, KH LNST 2020 đạt
4,600-4,900 tỷ; TDH: sẽ thưởng CP 20%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm nhẹ trở lại -3.08 điểm về 868.2 điểm. Thanh khoản đạt 393 triệu cổ phiếu, tăng khá mạnh
so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 129 tỷ, các mã bị bán ra nhiều
nhất gồm có VNM, BID và HSG.
- Thị trường diễn biến giằng co trong biên độ hẹp và có sự phân hóa mạnh trong suốt phiên giao dịch buổi
sáng và đầu phiên chiều trước khi chuyển biến có phần tiêu cực ở cuối phiên giao dịch, khi mà nhiều cổ
phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 như VIC, SAB, BID.. đồng loạt bị bán mạnh khiến chỉ số quay đầu giảm
điểm. Độ rộng thị trường khá cân bằng giữa số mã tăng và giảm, điểm sáng trong phiên hôm qua là việc
bứt phá mạnh mẽ của các cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán như SSI, HCM, SHS.. với kỳ vọng KQKD Q2
nhóm này được cải thiện nhờ diễn biến tích cực cả về xu thế và thanh khoản chung của TTCK thời gian
qua. Dòng tiền vẫn đang “co quẩy” khá nhiệt tình ở nhiều cổ phiếu nhỏ và đầu cơ (mới nhất là FLC), tuy
nhiên diễn biến chung của nhóm này đã không còn thuận như thời gian trước đó (ITA, HQC..). Giao dịch
của khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ khi họ đang gia tăng bán ròng trở lại. Nhìn chung, chúng
tôi đánh giá diễn biến giằng co rung lắc mạnh và đan xen các phiên tăng giảm vẫn sẽ chiếm ưu thế chủ
đạo trong các phiên tới đây trước khi hình thành xu thế ngắn hạn mới.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Chỉ nên tham gia lướt
sóng một phần, nhưng ưu tiên mua vào tại các nhịp và các mã đã điều chỉnh, tránh mua đuổi.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

