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Thống kê Thị trường 11/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

934.67 (+3.94)

104.78 (+0.81)

KLGD khớp lệnh

152,383,070

26,348,149

GTGD khớp lệnh

2,702,485,200

264,866,080

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,449,250

-193,900

GT mua/bán ròng

-42,430,880

-4,993,998

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

14,652,800

SHB

8,165,600

HPG

12,551,620

NVB

1,983,900

LMH

10,270,270

ACB

1,680,500

HSG

6,924,170

PVS

1,010,900

CTG

6,762,320

MST

844,500

- Dịch nCoV đến sáng 12/2: đã có 1,112 người chết,
44,794 người nhiễm bệnh, 4,657 người được xuất
viện, số người nhiễm mới gần đây đã liên tục giảm.
Việt Nam có 15 người nhiễm (10 người từ Vĩnh
Phúc).
- NHNN dự kiến không quy định áp trần tỷ lệ sở hữu
nước ngoài 49% tại công ty Fintech.
- Kim ngạch XK thủy sản T1 đạt 644tr USD, giảm
12.5% so cùng kỳ.
- TT Trump: Mỹ sẽ đàm phán nghiêm túc với EU về
TM. Công bố ngân sách 2021 giá trị 4,800 tỷ USD.
- HPG: sẽ đầu tư tiếp 60,000 tỷ mở rộng khu liên
hợp Dung Quất; REE: 28/2 chốt quyền cổ tức TM
16%; IDC: LNST Q4 đạt 124 tỷ, tăng 56% cùng
kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trở lại +3.94 điểm lên 934.67 điểm. Thanh khoản đạt 152 triệu cổ phiếu, tăng
nhẹ so với các phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 42 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, MSN và HPG.
- Chỉ số hồi phục từ đầu phiên GD và kéo dài trong cả phiên nhưng giao dịch có phần trầm lắng và buồn
tẻ, có thời điểm thị trường trùng xuống sát ngưỡng tham chiếu (khởi đầu từ việc cổ phiếu HPG có dấu
hiệu bị bán mạnh), tuy nhiên khá bất ngờ khi lệnh mua được ồ ạt đẩy vào nhóm cổ phiếu ngân hàng như
CTG, VPB, BID trong phiên ATC.. khiến nhóm này đa số chốt phiên tại giá cao nhất trong ngày đồng thời
giúp chỉ số tăng điểm tích cực hơn. Dịch bệnh Corona bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc và có dấu hiệu
sắp lập đỉnh (số người tử vong tăng nhưng số ca nhiễm mới hàng ngày đã giảm dần) tuy nhiên ảnh
hưởng tới hoạt động kinh tế là vẫn còn khá phức tạp và chưa thể sớm đánh giá rõ ràng, do đó rủi ro ảnh
hưởng tiêu cực đến TTCK là điều vẫn cần phải tính đến. Như vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục
dao động theo dạng giằng co, tích lũy trong 1 vài phiên tới trước khi có những biến động rõ ràng hơn.
- NĐT ngắn hạn vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn. Quan sát tiếp những diễn biến trong các
phiên tới đây chỉ khi nào xu hướng được xác định rõ ràng hơn mới có thể đưa ra phương án hợp lý nhất.

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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