Nhận định Thị trường 28/07/2020

Thống kê Thị trường 27/07
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 28/07: VN: thêm 11 ca liên
quan tới BV Đà Nẵng (tổng 431), Đà Nẵng giãn cách
XK mức độ cao từ 0h 28/7, virus ở ĐN là chủng mới.
TG có 15.6tr ca nhiễm, 656,000 ca tử vong, Mordena
bắt đầu thử nghiệm vắc xin trên 30,000 người.
- Bộ TC kéo dài 10T giảm phí với 15 loại dịch vụ CK.
- SCIC sẽ tiếp quản toàn bộ vốn NN tại BV GTVT.
- Trung Quốc tiếp quản LSQ Thành Đô của Mỹ.
- Lợi nhuận công nghiệp T6 ở TQ tăng 11.5% cùng kỳ.
- Mỹ: 26,000 nhà hàng đóng cửa vì dịch (60% vĩnh
viễn). EU yêu cầu gỡ thuế 7.5 tỷ USD hàng hóa,.
- CTG: LNST Q2 đạt 3,571 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; VHM:
LNTT 6T đạt 10,602 tỷ, tăng 8%; REE: LNST Q2 đạt
403 tỷ, giảm 12%; DVP: 6/8 chốt quyền cổ tức TM
25%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -43.99 điểm về 785.17 điểm. Thanh khoản
đạt 364 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua ròng
hơn 266 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VCB, VHM và VRE.
- Dịch bệnh Covid-19 bất ngờ xuất hiện trở lại trong cộng đồng những ngày vừa qua đã tác động lớn tới tâm
lý nhà đầu tư ngắn hạn, dẫn đến phản ứng bán tháo trên diện rộng khiến thị trường trong nước tiếp tục có
phiên giảm sâu, VN-Index giảm tới 70 điểm chỉ sau 2 phiên GD. Áp lực bán tháo, xả hàng quay trở lại với
rất nhiều cổ phiếu VN30, trong đó nhiều cổ phiếu giảm hết biên độ vào cuối ngày (16 mã giảm sàn). Độ
rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng mã giảm điểm với 377 mã so với 33 mã tăng. Thanh khoản
tăng đột biến chủ yếu do diễn biến bán cắt lỗ quyết liệt khi tình hình dịch bệnh đang rất khó lường. Dự báo
chỉ số nhiều khả năng sẽ có diễn biến tiêu cực và khó lường trong thời gian tới do vấn đề dịch bệnh đang
ngày một leo thang, lan rộng cả trong và ngoài nước, ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 750-760 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro, tạm dừng việc giải
ngân mới. Tiếp tục quan sát thêm những diễn biến mới về vấn đề dịch bệnh.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

