Nhận định Thị trường 24/07/2020

Thống kê Thị trường 23/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

856.75 (+1.67)

113.87 (-1.45)

KLGD khớp lệnh

213,657,470

39,308,356

GTGD khớp lệnh

3,353,720,770

354,123,585

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,198,550

-174,500

GT mua/bán ròng

-105,993,960

-1,601,490

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

15,836,900

HUT

4,728,300

HQC

12,085,230

KLF

3,563,300

HPG

10,177,170

PVS

3,229,000

ITA

9,134,250

NVB

2,734,600

FLC

8,287,930

SHB

2,362,700

- Dịch Covid-19 đến sáng 24/07: VN thêm 4 ca nhiễm
nhập cảnh, 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng
(tổng 412), 365 người khỏi bệnh. TG có 15.7tr ca
nhiễm, 637,000 ca tử vong.
- Standard Chartered dự báo GDP VN 2020 tăng 3%.
- 6/8 NH ghi nhận nợ xấu tăng >10% so với đầu năm.
- Moody giữ nguyên xếp hạng SHB, VPB và 3 cty TC.
- Mỹ: Trump dọa đóng cửa thêm lãnh sự quán TQ tại
Mỹ, TQ thề sẽ trả đũa, dọa đóng cửa LSQ Mỹ ở Vũ
Hán. UB thượng viện thông qua dự luật cấm Tiktok.
- CNBC: Mỹ đang đứng trước một cuộc suy thoái kép.
- GDP Hàn Quốc giảm 2 quý liên tiếp, chính thức suy
thoái lần đầu sau 17 năm.
- ACB: LNTT Q2 đạt 1,894 tỷ, giảm 1%; SLS: LNST
Q2 58 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; NBC: Q2 lỗ 140 tỷ; CTR:
4/8 chốt quyền cổ tức TM 10%, CP 16%; PHR: LNST
Q2 đạt 345 tỷ, gấp 5 cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index có phiên tăng điểm nhẹ +1.67 điểm lên 856.75 điểm. Thanh khoản đạt 217 triệu cổ phiếu tăng
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 105 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có HPG, VPB và NVL.
- Chỉ số thị trường (VN-Index) giao dịch với diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
hôm qua với biên độ dao động rất hẹp, tuy nhiên tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” là khá rõ nét khi độ rộng thị
trường nghiêng hoàn toàn số lượng mã giảm điểm với 227 mã so với 145 mã tăng. Đa số các cổ phiếu
thuộc VN30 biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu ngoại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup như VHM, VRE đạt
mức tăng khá mạnh vào cuối ngày giúp chỉ số tăng điểm trở lại. Điều đáng ngại nhất vẫn là việc thanh
khoản chỉ duy trì ở ngưỡng thấp, đồng thời khối NĐTNN liên tục bán ròng và chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu mất kiên nhẫn đang dần mạnh lên và dự báo áp lực bán sẽ tăng trong các
phiên kế tiếp nếu các tình trạng trên không có dấu hiệu cải thiện. Điều đó đồng nghĩa VN-Index có thể chịu
áp lực giảm trong các phiên giao dịch sắp tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ lui về vùng hỗ trợ quanh 825-835.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Chỉ nên mua vào để
lướt sóng một phần (trên danh mục có sẵn) tại các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu.

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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