Nhận định Thị trường 30/06/2020

Thống kê Thị trường 29/06
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

829.36 (-22.62)

110.32 (-3.13)

KLGD khớp lệnh

326,792,160

53,405,130

GTGD khớp lệnh

4,391,107,960

482,762,695

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,702,855

-170,918

GT mua/bán ròng

-168,086,570

-3,206,135

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

19,843,140

HUT

7,082,300

ROS

18,271,690

ACB

4,351,100

ITA

18,191,050

KLF

3,804,600

FLC

14,279,510

PVS

3,641,600

STB

13,159,470

SHS

3,554,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 30/06: VN 75 ngày không
lây nhiễm cộng đồng (tổng 353), 330 người đã xuất
viện. TG có 10.4tr ca nhiễm, 507,000 ca tử vong.
- GDP VN Q2 bất ngờ tăng 0.36% (6T tăng 1.81%).
- Kinh tế 6T: tổng vốn FDI đạt 15.7 tỷ USD, giảm 15%
XK 121.21 tỷ USD, giảm 1.1%, NK 117.17 tỷ USD,
giảm 3%, xuất siêu 4 tỷ USD. Tổng bán lẻ HH&DVTD
đạt 2.38tr tỷ, giảm 0.8% cùng kỳ. SX công nghiệp
tăng 2.71% (lĩnh vực chế biến, chế tạo tăng 4.96%).
- Đến 19/6, huy động vốn tăng 4.35%, tín dụng tăng
2.45%, thấp nhất từ 2016.
- CPI T6 tăng 0.66% so với T5, giảm 0.59% so T12.
- Từ đầu năm dự trữ ngoại tệ 20/32 nước mới nổi giảm
- Doanh số bán lẻ Nhật T5 giảm tiếp 12.3% cùng kỳ.
- MBB: LNTT Q2 2,321 tỷ, giảm 5%; SCR: sẽ mua
73tr cp quỹ; HPG: sẽ trả cổ tức 20% CP+ 5% TM.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -22.62 điểm về 829.36 điểm. Thanh khoản đạt 326
triệu cổ phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 168
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, SSI và VIC.
- Trước diễn biến tiêu cực của TTCK Mỹ phiên cuối tuần, cùng những số liệu kinh tế vĩ mô Q2 không được
khả quan, TTCK Việt Nam cũng có sự sụt giảm mạnh trong phiên hôm qua. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
tiếp tục bị bán tháo khá mạnh trên diện rộng đã gây áp lực lớn cho chỉ số như VIC, SAB, GAS.. Đà giảm
không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn mà lan tỏa hầu hết các nhóm ngành như chứng khoán, bất động
sản, dầu khí.. khiến độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm (lên tới 358
mã, trong đó 50 mã giảm sàn). Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng gia tăng bán ròng lên mức khá cao và
động thái này cần được chú ý trong các phiên giao dịch tới đây. Một lần nữa chỉ số lùi về kiểm định lại vùng
hỗ trợ tại 825-835 điểm, dù lực bắt đáy đã xuất hiện vào những phút cuối ngày nhưng vẫn còn khá yếu.
Dự báo trong phiên hôm nay, VN-Index có thể bật nhẹ trở lại do chạm vùng hỗ trợ đồng thời TTCK Mỹ đêm
qua có phiên phục hồi khá mạnh, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn được đánh giá đang ngày một rủi ro hơn.
- NĐT ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro, giữ nguyên vị thế quan sát
và tránh bắt đáy. Với NĐT đang nắm giữ tỷ trọng cp cao, cần canh các nhịp bật trở lại để giảm tỷ trọng.

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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