Nhận định Thị trường 21/07/2020

Thống kê Thị trường 20/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

861.42 (-10.6)

115.72 (-1.09)

KLGD khớp lệnh

250,066,650

35,066,577

GTGD khớp lệnh

3,815,987,790

364,541,300

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-10,752,980

-161,087

GT mua/bán ròng

-237,766,550

-876,954

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

ITA

13,370,540

HUT

5,499,600

ROS

10,977,670

SHS

2,850,100

HPG

10,322,430

ACB

2,620,900

HSG

9,841,830

SHB

2,182,600

FLC

9,141,920

NVB

2,061,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 21/07: VN có thêm 12 ca
nhiễm mới nhập cảnh từ Nga, 96 ngày không lây
nhiễm cộng đồng (tổng 395), 357 người khỏi bệnh.
TG có 14.85tr ca nhiễm, 613,000 ca tử vong.
- Kết quả review rổ VN30: KDH, TCH thay CTD, BVH.
- T.Tg: TTCK phải sớm nâng hạng, phát triển đột phá.
- Chính phủ dừng cấp phép lập hãng HK mới tới 2022.
- Mỹ trừng phạt 11 công ty TQ vì người Duy Ngô Nhĩ.
- Lãnh đạo EU tiếp tục bất đồng về kế hoạch hồi phục
kinh tế hậu dịch Covid-19.
- HCM: LNST Q2 đạt 150 tỷ, tăng 36%; CTD: LNST
Q2 đạt 158 tỷ, tăng 28%; VCS: LNST Q2 đạt 257 tỷ,
giảm 37%; VIB: LNST Q2 đạt 1,025 tỷ, tăng 27%;
LPB: LNST Q2 đạt 321 tỷ, giảm 34%; DBC: LNST
6T đạt 750 tỷ, gấp 26 cùng kỳ; DGW: LNST 6T đạt
93 tỷ, tăng 55%; RAL: LNST 6T 138 tỷ, tăng 43%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -10.62 điểm về 861.4 điểm. Thanh khoản
đạt 250 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại tiếp tục
gia tăng bán ròng hơn 237 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có HPG, VNM và DXG.
- Thị trường chịu áp lực giảm điểm trong toàn bộ thời gian của phiên giao dịch ngày hôm qua và có xu hướng
ngày càng mạnh dần về cuối ngày. Toàn bộ các cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 cùng đồng loạt mất điểm
trong đó nhiều mã cổ phiếu giảm khá mạnh như CTD, VHM, VIC.. đã tác động lớn tới thị trường chung.
Điểm tiêu cực hiện tại vẫn đến từ hoạt động bán ròng đang có chiều hướng mạnh lên của khối ngoại trong
các phiên gần đây. Hiện nay các DNNY vẫn đang tiếp tục công bố báo cáo tài chính quý 2, tuy nhiên những
doanh nghiệp báo cáo muộn thường rơi vào nhóm có KQKD không mấy tích cực do đó nhà đầu tư cần lưu
ý điều này. Xu hướng chủ đạo hiện nay chưa có nhiều thay đổi, chỉ số tiếp tục được dự báo dao động trong
biên độ rộng từ 825-875 điểm với nền tảng thanh khoản thấp.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Có thể tham gia lướt
sóng một phần tại các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu theo dõi hoặc canh mua tại vùng hỗ trợ biên dưới.

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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