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Thống kê Thị trường 03/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

928.14 (-8.48)

101.31 (-1.05)

KLGD khớp lệnh

238,589,640

63,446,100

GTGD khớp lệnh

4,315,281,360

594,179,130

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,878,690

-1,530,999

GT mua/bán ròng

29,658,830

-13,213,918

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

15,302,200

SHB

26,507,200

MBB

14,421,110

ACB

4,307,400

CTG

13,869,450

PVS

4,251,500

HPG

12,079,180

PVX

2,497,800

HSG

8,875,150

ART

2,342,600

- Tính đến sáng 4/2: đã có 426 người chết, 19,852
người nhiễm virus Corona trên toàn cầu. Việt Nam
đã có 8 trường hợp nhiễm virus. Tp.HCM đang tiến
hành xây 2 bệnh viện dã chiến ở Củ Chi và Nhà Bè.
- Nguyên liệu sx khẩu trang trong nước chỉ có thể
đáp ứng trong 7-10 ngày tới, do 70% nhập từ TQ.
- PMI T1 Việt Nam giảm 0.2 còn 50.6 điểm vào T1.
- HNX bán hết cp đấu giá qua 3 phiên thoái vốn T1.
- OPEC và các nước họp khẩn vì virus corona.
- Trung Quốc bơm 174 tỷ USD vào TT tài chính 3/2.
- Trump: Mỹ đã ‘chặn đứng’ virus corona.
- VCG: LNST Q4 đạt 247 tỷ, giảm 8% cùng kỳ;
MBB: LNST Q4 đạt 1,870 tỷ, tăng 36% cùng kỳ;
RAL: Q4 lỗ 36 tỷ; PLX: LNST Q4 đạt 1,132 tỷ,
tăng 16% cùng kỳ; DSN: 24/2 chốt DS cổ tức TM
24%; CTX: LNST Q4 đạt 76 tỷ, gấp 38 lần cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ ba liên tiếp -8.48 điểm về 928.14 điểm. Thanh khoản đạt 238 triệu
cổ phiếu, tiếp tục tăng khá mạnh so với các phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại mua
ròng hơn 29 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VNM, VHM và GAS.
- Tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư tiếp tục bao trùm thị trường ngay từ những phút đầu phiên giao dịch.
Đà bán tháo thậm chí còn lớn hơn cả 2 phiên giao dịch trước đó, nhiều cổ phiếu Bluechips như VJC, HVN,
PVD.. đều giảm hết biên độ, khiến VN-Index có thời điểm giảm tới 43 điểm (-4,59%) và thủng ngưỡng
900 điểm. Tuy nhiên bước sang phiên chiều, diễn biến thị trường càng lúc càng trở nên tích cực hơn với
sự khởi sắc của nhóm ngân hàng gồm BID, CTG, VPB, VCB.. hay các Bluechips như HPG, VNM.. giúp thị
trường thu hẹp đáng kể đà giảm vào cuối ngày. Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng lên mạnh do lực bắt
đáy phiên nay cũng tham gia tích cực hơn. Dự báo trong phiên hôm nay, chỉ số có thể sẽ có sự hồi phục,
do đã bị giảm rất nhanh và mạnh trong ba phiên vừa qua, nhưng với diễn biến dịch bệnh vẫn đang trong
tình trạng ngày một leo thang và rất khó lường thì rủi ro trong ngắn hạn vẫn rất hiện hữu.
- Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn trong giai đoạn này
hoặc quan sát chờ đợi những tín hiệu chuyển biến tích cực từ tình hình dịch bệnh, ưu tiên quản trị rủi ro.

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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