Nhận định Thị trường 03/02/2020

Thống kê Thị trường 31/01
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

936.62 (-22.96)

102.36 (-1.75)

KLGD khớp lệnh

203,521,670

47,522,555

GTGD khớp lệnh

3,986,054,490

486,616,872

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-570,000

-150,934

GT mua/bán ròng

-28,538,300

-2,622,210

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

11,815,850

SHB

18,934,500

HPG

10,994,970

PVS

4,334,800

FLC

9,982,620

ACB

4,242,000

DLG

9,079,960

ART

2,730,500

HSG

8,590,820

KLF

2,071,700

- Tính đến sáng 3/2: đã có 361 người chết, 17,387
người nhiễm virus Corona trên toàn cầu. Việt Nam
đã có 7 trường hợp nhiễm virus. 328 người Trung
Quốc nhiễm bệnh được xuất viện. Nga, Trung
Quốc.. công bố 1 số loại thuốc có thể điều trị.
- Trung Quốc công bố 1 loạt biện pháp: bơm tiền, hạ
lãi suất cho vay DN bị ảnh hưởng bởi corona.
- Anh đã chính thức rời EU từ 23h ngày 31/1.
- VJC: LNTT đạt 539 tỷ, giảm 65% cùng kỳ; SHB:
LNST Q4 đạt 650 tỷ, tăng 30% cùng kỳ; HDB:
LNTT Q4 đạt 1,570 tỷ, tăng 40% cùng kỳ; VTP: Q4
LNST đạt 112 tỷ, tăng 30% cùng kỳ; VRE: LNST
Q4 đạt 880 tỷ, tăng 28% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp -22.96 điểm về 936.62 điểm. Thanh khoản đạt 203
triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với các phiên trước đó và ở ngưỡng rất cao so với trung bình các phiên gần
đây. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 28 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, CTG và VIC.
- Dù trước đó thị trường chứng khoán thế giới đã có sự hồi phục, tuy nhiên thị trường trong nước vẫn tiếp
tục bị bán tháo mạnh trên diện rộng, điều này cũng không quá khó hiểu nhà đầu tư tỏ ra đặc biệt lo ngại
về dịch bệnh đang diễn ra (Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do là nước giáp ranh, giao thương và
có lượng người qua lại rất lớn với Trung Quốc). Áp lực bán gia tăng đột biến trong phiên chiều khiến
nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn hết biên độ như VNM, HCM.. và đặc biệt tại nhóm cổ phiếu hàng
không (VJC, HVN). Khối lượng giao dịch ở mức rất cao cho thấy lực bán còn rất quyết liệt và áp lực giảm
điểm của chỉ số sẽ chưa dừng lại trong các phiên tới đây, chỉ khi nào khối lượng suy giảm, thị trường mới
có thể bắt đầu tìm được điểm cân bằng cần thiết.
- NĐT ngắn hạn tiếp tục duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Không ham bắt
đáy mặc dù giá cổ phiếu liên tục giảm sâu, bởi chúng tôi lo ngại trong ngắn hạn, những diễn biến ngày
một phức tạp và khó lường của dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới trạng thái thị trường.

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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