Nhận định Thị trường Tuần 10-14/02/2020

Thống kê Thị trường Tuần 03-07/02
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 03-07/02

HNX

940.75 (+4.13)

104.92 (+2.56)

KLGD bình quân

185,330,580

38,513,950

GTGD bình quân

3,482,808,928

381,694,498

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

93,748,717

4,924,604

122,232,067

12,666,978

GT mua trong tuần

3,951,530,920

77,351,467

GT bán trong tuần

4,670,764,830

167,969,450

GT mua bán ròng

-719,233,910

-90,617,983

KL bán trong tuần

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,676,545,390

299,928,900

KL đặt bán

1,608,635,040

312,161,400

Bình quân lệnh mua

3,175

5,535

Bình quân lệnh bán

4,296

6,320

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

14,963,660

SHB

10,889,300

CTG

8,960,350

NVB

2,588,600

HPG

8,120,240

PVS

2,118,500

MBB

8,050,600

ACB

2,006,200

DLG

6,931,420

ART

1,558,600

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- TT bước vào tuần giao dịch bình ổn sau những phiên GD
mang tính hoảng loạn trước đó. Sự hồi phục đến ở cuối
tuần, tính chung cả tuần, VN-Index tăng nhẹ 4đ. Nhóm cp
Ngân hàng giữ vai trò leader trong sự hồi phục này, nổi
bật có CTG, STB.. đồng thời góp phần tạo sự lan tỏa khá
rõ nét ra TT chung khi hàng loạt cp/nhóm cp khác đều có
sự hồi phục tương đối rõ nét.
- Thanh khoản tăng mạnh trong tuần qua, có những thời
điểm lên ngưỡng rất cao khi hoạt động bán tháo, bắt đáy
diễn ra rất mạnh. Khối ngoại bán ròng mạnh tuần qua,
giá trị lên tới 810 tỷ/2 sàn trong cả tuần.
- Tâm lý hoảng loạn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã nhiều
thời điểm chuyển hóa thành hoạt động bán tháo, nhưng
cũng có không ít NĐT canh bắt đáy khi giá cp giảm sâu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thanh khoản tăng mạnh so với trước giai đoạn nghỉ Tết
thể hiện những biến động tâm lý do ảnh hưởng bởi dịch
cúm nCoV. Nhìn chung dịch bệnh này chiếm trọn vẹn sức
ảnh hưởng, lấn át hoàn toàn các thông tin kinh tế - vĩ mô
trong nước cũng như quốc tế hiện tại.
- Dù đã có những tín hiệu lạc quan về việc kiểm soát sự
bùng phát của dịch bệnh tại Việt Nam cũng như Trung
Quốc, tuy nhiên chúng tôi vẫn quan ngại về những ảnh
hưởng tới hoạt động kinh tế - vĩ mô hiện tại cũng như thời
gian sắp tới: giao thương, xuất nhập khẩu, sản xuất, tiêu
dùng, nguồn cung vật liệu sản xuất..
- TTCK toàn cầu đã có sự hồi phục nhất định những phiên
GD gần đây, thậm chí TTCK Mỹ còn vượt đỉnh lịch sử. Do
vậy, sự hồi phục của TTCK trong nước là không bất ngờ.
- Trong ngắn hạn, chúng tôi chưa đánh giá TT có xu thế
tích cực bởi dịch bệnh cũng như ảnh hưởng tới kinh tế còn
khá phức tạp, dù khả năng tiếp tục hồi phục của chỉ số để
kiểm định vùng kháng cự 945-950đ là vẫn còn.
- Xu thế trung-dài hạn không nhiều tín hiệu tích cực
ngoài điểm nhấn vai trò chủ tịch ASEAN và thành viên
HĐBA 2020, kinh tế còn đối mặt với những khó khăn bên
cạnh lo ngại sự suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng cp an toàn, canh hạ tỷ
trọng tại vùng kháng cự nếu vẫn còn giữ tỷ trọng cao.
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, chú ý các
nhóm cp tiềm năng (Ngân hàng, Bán lẻ..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Dịch nCoV tính đến sáng 10/2: đã có 910 người tử vong (3 người ngoài TQ), 41,533 người nhiễm bệnh,
3,281 người được xuất viện. Việt Nam có 14 người nhiễm bệnh (9 người ở Vĩnh Phúc).

-

Trung Quốc lùi thời gian thông quan hàng biên giới từ 10/2 đến cuối tháng 2. Trước đó, thủ tướng cho phép
các cửa khẩu giao thương trở lại, thực hiện nghiêm kiểm dịch hàng hóa.

-

Thủ tướng: Không đặt vấn đề điều chỉnh tăng trưởng năm 2020.

-

Phó Thống đốc: Ngân hàng không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động.

-

Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản T1 ước đạt 3 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ.

-

Kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc trong T1 đạt 8.29 tỷ USD, giảm mạnh 11.8% so cùng kỳ 2018.

-

PMI T1 Việt Nam giảm 0.2 còn 50.6 điểm vào T1.

-

Tháng 1 có 3 phiên đấu giá thoái vốn qua HNX: bán hết 100%, thu về 341 tỷ.

-

KLGD bình quân UPCoM tháng 1 giảm 7.3% so với T12.

-

Tianhong AM - quỹ đầu tư của Jack Ma sắp rót 28.9tr USD vào TTCK Việt Nam.

-

Thái Lan vẫn áp thuế chống bán phá giá với thép cacbon Việt Nam.

-

STB: LNTT Q4 đạt 726 tỷ, giảm 22% cùng kỳ; DVN: LNST Q4 đạt 50.7 tỷ, tăng 25% cùng kỳ; DPM: LNST
Q4 đạt 248 tỷ, tăng 73% cùng kỳ; VCG: LNST Q4 đạt 247 tỷ, giảm 8% cùng kỳ; FCN: LNST Q4 đạt 72 tỷ,
giảm 41% cùng kỳ; PVX: lỗ tiếp 198 tỷ 2019; AAA: LNST 2019 đạt 502 tỷ, gấp 2.4 lần 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; CTX: LNST Q4 đạt 76 tỷ, gấp 38 lần cùng kỳ; MBB: đã bán 21.4tr cp quỹ; SHB: con trai chủ tịch đã
mua 35.9tr cp; NVL: chủ tịch đăng ký mua 10tr cp; TNA: chủ tịch đăng ký mua 2.5tr cp; VCS: 24/2 chốt
quyền cổ tức TM 20%; LDG: sẽ trả cổ tức TM 5-7%; DSN: 24/2 chốt DS cổ tức TM 24%; GTN: KH LNST
2020 gấp 8 lần 2019; GAB: đổi tên và tăng vốn gấp 5 lần; HNE: 13/2 Hanel lên Upcom, giá TC 10,900đ/cp.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: thượng viện tuyên ông Trump vô tội trong phiên tòa luận tội. Chiến dịch bầu cử tổng thống 2020 đã bắt
đầu với việc các bang đã tiến hành bầu cử sơ bộ. Trump: Mỹ đã ‘chặn đứng’ virus corona.

-

Trung Quốc: thông báo giảm nửa thuế với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ, hiệu lực từ 14/2. NHTW bơm hàng trăm
tỷ USD vào TT tài chính để hỗ trợ nền kinh tế. S&P: tỷ lệ nợ xấu các ngân hàng Trung Quốc có thể vượt 6%
nếu virus Corona tiếp tục hoành hành. Hàng loạt tổ chức hạ dự báo tăng trưởng GDP 2020.

-

OPEC+ và Nga cân nhắc cắt giảm sản lượng, trước đó Nga không ủng hộ.

-

Thái Lan hạ LS xuống thấp kỷ lục 1%, Philippines hạ còn 3.75% để hỗ trợ KT do tác động của dịch nCoV.
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