Nhận định Thị trường 26/06/2020

Thống kê Thị trường 25/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

854.59 (-5.12)

114.07 (+0.37)

KLGD khớp lệnh

277,602,920

57,783,476

GTGD khớp lệnh

3,861,412,660

422,109,065

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

289,830

-60,050

GT mua/bán ròng

-69,601,590

-6,345,060

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

24,410,040

HUT

19,592,100

HQC

21,157,760

PVS

2,928,900

HSG

18,733,030

ACB

2,480,300

FLC

16,640,010

KLF

2,299,100

ITA

15,603,330

SHS

2,294,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 26/06: VN 71 ngày không
lây nhiễm cộng đồng (tổng 352), 329 người đã xuất
viện. TG có 9.7tr ca nhiễm, 492,000 ca tử vong.
- TCT đường sắt Việt Nam dự tính 2020 lỗ 1,394 tỷ.
- Nielsel: Doanh số bán hàng qua mạng 2020 sẽ vượt
15 tỷ USD.
- Đến 24/6 mới có 7,427/56,700 tỷ vốn ĐT công được
giải ngân, đạt 13.1% so dự toán được giao.
- Lượng khách nội địa qua Nội Bài đạt 60,000
khách/ngày, phục hồi hoàn toàn so với trước dịch.
- IMF lại hạ dự báo GDP toàn cầu giảm 4.9% (cũ 3%).
- HPG: LNST Q2 ước đạt 2,700 tỷ, tăng 32% cùng kỳ;
LPB: LNTT 5T đạt 830 tỷ (giảm mạnh trong T4,5);
PNJ: LNST T5 đạt 47 tỷ, tăng 22%; VJC: KH 2020
lãi 100 tỷ; PTB: 14/7 chốt quyền cổ tức 20% TM.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ ba liên tiếp -5.12 điểm về 854.59 điểm. Thanh khoản đạt 277 triệu
cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại quay lại bán ròng
hơn 69 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, MSN và VRE.
- Thị trường mở cửa đã ngay lập tức giảm khá mạnh trong những phút đầu phiên do ảnh hưởng của diễn
biến xấu đi từ chứng khoán thế giới đặc biệt tại thị trường Mỹ và các nước Châu Âu, tuy nhiên càng về cuối
ngày giao dịch càng trở nên giằng co mạnh hơn và với việc tăng điểm trở lại của một vài bluechips như
HPG, NVL, STB.. đã giúp chỉ số thu hẹp đà giảm đồng thời tạo ra kì vọng hồi phục trở lại trong phiên sắp
tới. Độ rộng tiếp tục nghiêng hoàn toàn về số lượng mã giảm điểm với 243 cổ phiếu so với 129 mã tăng.
Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng nhưng không quá mạnh. Dòng tiền nóng vào thị trường đã
bắt đầu có dấu hiệu suy giảm khi cơ hội lướt sóng ngắn hạn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Về cơ
bản, chỉ số vẫn đang trong nhịp điều chỉnh với xu thế chủ đạo theo dạng đan xen các phiên tăng/giảm, hỗ
trợ gần nhất vẫn ở vùng 825-835 điểm.
- Cân nhắc chốt lời hoặc giảm tỷ trọng nhanh nếu tình hình chứng khoán thế giới có nhứng biến chuyển xấu
đi. Ở thời điểm hiện nay việc quản trị rủi ro vẫn là ưu tiên hơn so với việc cố gắng tìm kiếm lợi nhuận.

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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