Nhận định Thị trường 23/07/2020

Thống kê Thị trường 22/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

855.08 (-6.61)

115.32 (-0.77)

KLGD khớp lệnh

202,171,130

32,172,749

GTGD khớp lệnh

3,351,942,090

329,902,168

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,478,940

-687,116

GT mua/bán ròng

-148,008,840

-4,167,045

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

15,888,180

NVB

3,388,000

STB

8,504,960

PVS

2,445,600

HQC

8,217,720

HUT

2,058,000

HPG

7,461,530

SHS

2,040,500

FLC

7,302,300

SHB

2,031,600

- Dịch Covid-19 đến sáng 23/07: VN, 97 ngày không
lây nhiễm cộng đồng (tổng 401), 365 người khỏi
bệnh. TG có 15.4tr ca nhiễm, 630,000 ca tử vong.
- Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 88,100 chiếc
sau 6T, giảm sâu 26.6% so với cùng kỳ.
- Bộ LĐTBXH: TT lao động Việt Nam Quý 3 sẽ tốt hơn,
đạt mức khoảng 55.4 triệu người.
- Doanh thu bán vốn của SCIC trong 6T đạt 712 tỷ.
- Mỹ bất ngờ yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc tại
Texas đóng cửa, Bắc Kinh đe đọa đáp trả.
- STB: LNTT 6T đạt 1,428 tỷ, giảm 2%; DSN: Q2 lỗ 4
tỷ, lần đầu từ khi ny; VND: LNST Q2 đạt 134 tỷ, gấp
3.5 lần cùng kỳ; GAS: LNST Q2 đạt 1,714 tỷ, giảm
43%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm điểm trở lại -6.61 điểm về 855.08 điểm. Thanh khoản đạt 202 triệu cổ phiếu
giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 148 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VNM và HPG.
- Thị trường tiếp tục trạng thái giằng co mạnh trong biên độ rất hẹp với thanh khoản khá èo uột trong phiên
giao dịch buổi sáng, sang phiên chiều áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến chỉ số quay đầu giảm trở
lại và mạnh dần về cuối ngày. Nhiều cổ phiếu thuộc VN30 giảm khá mạnh như VNM, VHM, BID.. gây áp
lực lên chỉ số chung, đồng thời độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm. Sự
thận trọng đang bao trùm toàn bộ nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, điều này thể hiện khá rõ với việc thanh
khoản giảm nhanh mỗi khi cổ phiếu tăng điểm, chính yếu tố này khiến nhịp tăng của phần lớn các cổ phiếu
ngắn không có tính liên tục. Khối NĐTNN vẫn liên tục bán ròng, động thái trong các ngày gần đây khá
tương đồng với quãng thời gian đầu tháng 3 trước khi thị trường giảm điểm. Dự báo, trong các phiên tới
đây, VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm chậm về vùng hỗ trợ tại 825-835 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào lướt sóng một phần với tỷ trọng vừa phải tại các nhịp điều chỉnh của
cổ phiếu hoặc canh mua tại vùng hỗ trợ, tránh việc 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.
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