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Thống kê Thị trường 06/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

938.54 (+12.63)

105.84 (+2.65)

KLGD khớp lệnh

199,011,860

33,556,900

GTGD khớp lệnh

3,754,475,810

337,805,410

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,048,500

-2,342,646

GT mua/bán ròng

-198,472,770

-30,024,581

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

22,697,950

SHB

9,086,900

MBB

12,119,010

ACB

2,972,700

CTG

10,566,600

ACM

2,719,600

HPG

9,214,150

PVS

2,671,000

VPB

8,466,820

NVB

1,626,300

- Dịch nCoV đến sáng 7/2: đã có 637 người chết (2
người ngoài TQ), 30,814 người nhiễm bệnh, 1,540
người được xuất viện. Việt Nam có 12 người nhiễm
(2 người mới là người nhà bệnh nhân Vĩnh Phúc).
- Thủ tướng cho phép cửa khẩu giao thương trở lại.
- S&P: tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc có thể
vượt 6% nếu virus Corona tiếp tục hoành hành.
- Trung Quốc thông báo giảm nửa thuế với 75 tỷ
USD hàng hóa Mỹ, hiệu lực từ 14/2.
- OPEC+ đề xuất giảm sản lượng, Nga không ủng hộ.
- FCN: LNST Q4 đạt 72 tỷ, giảm 41% cùng kỳ; FMC:
LNST Q4 đạt 61 tỷ, tương đương cùng kỳ; PVX: lỗ
tiếp 198 tỷ 2019; MBB: đã bán 21.4tr cp quỹ;
SHB: con trai chủ tịch đã mua 35.9tr cp; PVS: Q4
thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng 232 tỷ; NVL: chủ
tịch đăng ký mua 10tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên hồi phục mạnh +12.63 điểm lên 938.54 điểm. Thanh khoản đạt 199 triệu cổ phiếu,
tăng khá cao so với các phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 198
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, NVL và VIC.
- Thị trường duy trì đà tăng điểm trong gần như toàn bộ phiên giao dịch và có xu hướng mạnh dần về cuối
ngày với sự hồi phục trở lại của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nhóm cổ phiếu Ngân hàng nổi bật
có STB, VPB, HDB.. tiếp tục đóng vai trò đầu tầu kéo chỉ số và tạo sự lan tỏa cần thiết lên toàn bộ thị
trường chung. Theo thống kê, VN-Index nằm trong top 10 chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất Thế giới
tính từ đầu năm 2020, do đó việc hồi phục theo xu hướng chung toàn cầu cũng là điều được dự báo
trước. Tuy nhiên nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, trước khi chỉ số có thể tìm
được điểm cân bằng trở lại sau quãng thời gian có phần hoảng loạn trước đó. Dự báo trong phiên hôm
nay, thị trường sẽ tiếp tục đà hồi phục để kiểm định vùng kháng cự gần nhất quanh 945-950 điểm.
- Cần lưu rằng diễn biến hiện nay của dịch viêm phổi nCoV vẫn còn khá phức tạp và ảnh hưởng tới kinh tế
vĩ mô là rất rõ ràng, do đó rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn hiện hữu. Nhà đầu tư ngắn hạn còn nắm giữ tỷ
trọng cổ phiếu cao có thể canh bán giảm tỷ trọng tại vùng kháng cự để đảm bảo 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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