Nhận định Thị trường 06/02/2020

Thống kê Thị trường 05/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

925.91 (-3.18)

103.19 (+0.62)

KLGD khớp lệnh

158,265,300

34,809,300

GTGD khớp lệnh

2,971,616,020

354,860,630

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-10,708,180

-1,793,259

GT mua/bán ròng

-205,346,340

-20,767,621

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

11,732,260

SHB

13,145,900

DLG

10,198,390

PVS

3,133,100

LMH

7,884,890

ACB

2,789,200

DXG

7,330,590

NVB

2,527,100

MBB

7,177,000

ACM

1,472,400

- Dịch Corona đến sáng 6/2: đã có 564 người chết (2
người ngoài TQ), 27,648 người nhiễm bệnh, 911
người được xuất viện. Việt Nam có 10 người nhiễm,
có thể cho HS-SV nghỉ thêm 1-2 tuần chống dịch.
- Chính thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị để giải
cứu nông sản.
- Thủ tướng: Không đặt vấn đề điều chỉnh tăng
trưởng năm 2020.
- KLGD bình quân UPCoM T1 giảm 7,3% so với T12.
- Thái Lan hạ LS xuống mức thấp kỷ lục 1% để hỗ
trợ nền KT do tác động của dịch Corona.
- Mỹ: thượng viện bỏ phiếu không luận tội TT Trump.
- GTN: KH LNST 2020 gấp 8 lần 2019; GAB: đổi tên
và sẽ tăng vốn gấp 5 lần; TNA: chủ tịch đăng ký
mua 5tr cp; HNE: 13/2 Hanel lên Upcom, giá TC
10,900đ/cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trở lại -3.18 điểm về 925.91 điểm. Thanh khoản đạt 158 triệu cổ phiếu, tiếp tục suy
giảm so với phiên trước đó và duy trì ở mức khá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 205 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VNM, HPG và DXG.
- Thị trường có sự giằng co khá mạnh trong phiên GD buổi sáng, tuy nhiên sang phiên chiều với việc nhiều
cổ phiếu vốn hóa lớn như SAB, VJC, PNJ.. giảm sâu đã khiến chỉ số chốt phiên quay đầu giảm điểm và đi
ngược chiều với xu hướng hồi phục của chứng khoán toàn cầu. Sự phân hóa diễn ra mạnh và khá rõ nét,
ngay tại nhóm cổ phiếu vốn đang thu hút sự chú ý như Ngân hàng (BID, CTG.. trái ngược VPB, HDB..).
Nhóm cổ phiếu Dược rơi vào tình trạng bị bán tháo mạnh với nhiều cổ phiếu thậm chí giảm sàn (DCL,
AMV..) sau “hiệu ứng Corona”. Nhìn chung mọi thứ đang bắt đầu trở nên bình ổn hơn, thanh khoản cũng
dần co lại cho thấy áp lực bán không còn quá quyết liệt và có phần thái quá như các phiên trước đây. Tuy
vậy, diễn biến của dịch bệnh vẫn còn khá phức tạp, khó lường, và đang có những ảnh hưởng tiêu cực
trực tiếp tới nền kinh tế do đó chưa thể kì vọng vào xu hướng tích cực, ít nhất trong ngắn hạn.
- Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mở vị thế mua mới, tiếp tục quan sát diễn biến dịch bệnh (cả trong và
ngoài nước) cùng các tín hiệu của nền kinh tế. Trong kịch bản thị trường phục hồi lên sát vùng kháng cự
945-950 điểm sẽ là cơ hội để giảm tỷ trọng với những người nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu còn cao.

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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