Nhận định Thị trường 29/07/2020

Thống kê Thị trường 28/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

813.36 (+28.19)

107.98 (+5.13)

KLGD khớp lệnh

302,374,530

48,366,160

GTGD khớp lệnh

4,499,988,330

396,689,820

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

11,275,500

312,616

GT mua/bán ròng

196,466,940

3,953,472

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

ROS

20,872,920

KLF

4,735,600

HSG

15,105,730

PVS

4,250,000

HPG

14,119,250

MBG

4,177,200

STB

13,933,220

NVB

3,470,000

HQC

12,497,940

HUT

3,228,400

- Dịch Covid-19 đến sáng 29/07: VN hôm qua có thêm
15 ca nhiễm đều liên quan tới các BV Đà Nẵng (tổng
446), 369 người đã khỏi, 16,000 người đang cách ly
theo dõi. TG có 16.9tr ca nhiễm, 663,000 ca tử vong.
- Vốn FDI T7 cả nước tăng mạnh 80% so cùng kỳ,
76% so T6, đạt 3.15 tỷ USD.
- Tổng kim ngạch XNK nông, lâm, thủy sản 7T đầu
năm ước đạt 22.3 tỷ USD, giảm 2.8% so cùng kỳ.
- Thượng viện Mỹ đề xuất gói kích thích kinh tế mới trị
giá 1,000 tỷ USD.
- VNM: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 20% + thưởng cp
20%, LNST Q2 3,085 tỷ, tăng 6%; VRE: LNST Q2
đạt 343 tỷ, giảm 46%; TCB: LNTT Q2 đạt 3,616 tỷ,
tăng 19%; MBB: LNTT Q2 đạt 2,923 tỷ, tăng 19%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục mạnh trở lại +28.19 điểm lên 813.36 điểm. Thanh khoản đạt 310 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 196 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có VNM, VHM và HPG.
- Thị trường có phiên hồi phục mạnh với việc lực cầu bắt đáy được đẩy vào trên diện rộng ngay từ khi mở
cửa phiên giao dịch khiến chỉ số bật tăng trở lại và mạnh dần về cuối ngày. Nhóm cổ phiếu VN30 đã có tới
29 mã tăng điểm, chỉ còn 1 mã giảm điểm trong đó ghi nhận các mã như VNM, SSI, VHM.. cùng tăng
mạnh khiến đà tăng phiên chiều được nới rộng. Nhóm cổ phiếu thị trường cũng phục hồi bật tăng mạnh,
trong đó có khá nhiều mã tăng trần như: FLC, HAI, OGC.. Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận phiên
thứ 3 liên tiếp mua ròng trở lại với giá trị khá cao. Nhìn chung, sự hồi phục là hoàn toàn phù hợp khi VNIndex đã giảm rất mạnh 2 phiên trước đó, trong ngắn hạn việc biến động của TT vẫn sẽ rất khó lường với
biên độ rất lớn, diễn biến dịch bệnh trong nước sẽ đóng vai trò quyết định cho việc tăng giảm của chỉ số
trong 1 vài phiên tới đây. Trong kịch bản dịch bệnh được kiểm soát tốt thị trường có thể trở về vùng giao
động trước đó tại 825-835 điểm, ngược lại nếu có thêm nhiều ca bệnh mới hoặc lan rộng chỉ số nhiều khả
năng sẽ điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nhất tại 750-760 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Với những người ưa
mạo hiểm có canh lướt sóng một phần tại các mã cổ phiếu có sẵn trong danh mục để có lợi thế ngày T+.

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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