Nhận định Thị trường 31/07/2020

Thống kê Thị trường 30/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

801.13 (+10.29)

108.1 (+1.25)

KLGD khớp lệnh

156,653,990

29,112,152

GTGD khớp lệnh

2,520,791,700

274,531,472

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,663,785

-61,449

GT mua/bán ròng

9,625,170

-892,700

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

11,357,060

HUT

3,424,300

HQC

9,937,440

NVB

2,718,900

ITA

7,009,020

PVS

2,393,400

STB

6,312,810

SHB

2,218,500

HSG

5,831,280

ACB

1,913,700

- Dịch Covid-19 đến sáng 31/07: VN hôm qua có thêm
50 ca nhiễm (tổng 509) ở Đà Nẵng và Quảng Nam,
đến Hội An cách ly XH, còn HN và Tp.HCM cấm bar,
lễ hội.. TG có 17.5tr ca nhiễm, 676,000 ca tử vong.
- PVN phát hiện mỏ dầu khí Kèn Bàu trữ lượng lớn nhất
lịch sử ngành dầu khí VN, có thể khai thác từ 2028.
- Vốn ngân sách thực hiện 7 tháng tăng cao nhất trong
5 năm. Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT phải giải ngân
hết vốn ĐT công.
- WB: GDP 2020 VN có thể tăng 2.8%, đứng thứ 5 TG.
- GDP Q2 Mỹ giảm 32.9%, Đức giảm 10.1%.
- HVN: lỗ gần 7,500 tỷ sau 6T; MWG: LNST 6T đạt
2,027 tỷ, giảm 4%; ROS: lỗ 150 tỷ Q2; HDB: LNTT
6T đạt 2,908 tỷ, tăng 32%; HDG: LNST Q2 đạt 384
tỷ, gấp 2 cùng kỳ; TCH: LNST Q2 đạt 212 tỷ, gấp 3
cùng kỳ; MCH: 11/8 chốt quyền cổ tức TM 45%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên hồi phục trở lại +10.29 điểm lên 801.13 điểm. Thanh khoản tụt giảm rất mạnh, chỉ
bằng nửa phiên GD liền trước (156 triệu cổ phiếu). Khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 9 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhất gồm có VNM, VHM và KDC.
- Thị trường tăng điểm trở lại với nền tảng thanh khoản thấp, lực cầu đẩy vào còn yếu do tâm lý nhà đầu tư
đa phần ở trạng thái thận trọng và lo ngại, bởi thông tin số ca nhiễm Covid-19 trên cả nước vẫn gia tăng
và có diễn biến phức tạp. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 ghi nhận nhiều cổ phiếu bật tăng khá
mạnh như VNM, GAS, VIC.. giúp chỉ số đóng cửa trên mốc 800 điểm. Điểm đáng lưu ý là khối lượng giao
dịch phiên hôm qua bất ngờ rơi xuống mức rất thấp, chỉ xấp xỉ một nửa so với trung bình các phiên gần
đây, điều này cho thấy thị trường tăng điểm do lượng cung ngắn hạn tạm thời “vãn hàng” chứ không phải
do sự cải thiện của lực cầu. Tại Đà Nẵng sáng nay ghi nhận thêm 45 người nhiễm mới (là mức kỷ lục từ
đầu dịch) nâng tổng số ca nhiễm từ đợt bùng phát lại (25/7) đến nay là 93 ca, điều này chắc chắn sẽ tác
động nhiều đến tâm lý thị trường trong nước phiên giao dịch ngày hôm nay.
- Trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi vẫn đánh giá cao kịch bản TT sẽ lùi dần về ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại
vùng 750-760 điểm trong ngắn hạn. Do đó nhà đầu tư nên ưu tiên việc đảm bảo quản trị rủi ro danh mục.

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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