Nhận định Thị trường 13/02/2020

Thống kê Thị trường 12/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

937.68 (+3.01)

108.51 (+3.73)

KLGD khớp lệnh

180,704,710

41,462,436

GTGD khớp lệnh

3,172,628,920

553,795,510

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,935,190

-194,477

GT mua/bán ròng

-74,479,070

-4,873,956

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

14,679,180

ACB

10,509,000

MBB

10,980,490

SHB

8,980,800

CTG

10,390,830

NVB

2,979,400

HPG

9,581,940

ART

2,759,900

ROS

6,713,110

PVS

2,333,300

- Dịch Covid-19 đến sáng 13/2: bất ngờ chỉ trong 1
ngày có thêm 248 người chết và 14,840 ca nhiễm
mới do thay đổi cách tính, nâng tổng số lên 1,363
người chết, 44,794 người nhiễm bệnh, 5,705 người
được xuất viện. Việt Nam có 15 người nhiễm (10
người từ Vĩnh Phúc), Vĩnh Phúc đã cô lập vùng dịch.
- Bộ KH&ĐT tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP còn
6.25% và 5.96% theo 2 kịch bản của dịch bệnh.
- Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn EVFTA.
- Cục HKVN: sơ bộ thiệt hại ban đầu do dịch Covid19 của các hãng hàng không lên tới hơn 10,000 tỷ.
- Giải ngân vốn đầu tư công T1 đạt 4,450 tỷ.
- J.P.Morgan đánh giá TTCK VN tích cực trong 2020.
- DCL: LNST Q4 đạt 87 tỷ, gấp 13 lần cùng kỳ;
DXG: quỹ KIM đã bán 2tr cp, không còn là CĐL;
FPT: KH LNTT 2020 đạt 5,500 tỷ, tăng 17%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục hồi phục nhẹ +3.01 điểm lên 937.68 điểm. Thanh khoản đạt 180 triệu cổ phiếu tăng
khá mạnh so với các phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá cao so với trung bình 10 phiên gần đây.
Khối ngoại bán ròng hơn 74 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, MSN và KBC.
- Thị trường duy trì được sắc xanh trong cả phiên giao dịch, thậm chí có thời điểm VN-Index bứt phá tăng
khá mạnh 8 điểm. Tuy nhiên sự suy yếu bất ngờ của một vài cổ phiếu lớn vào những phút cuối ngày, tiêu
biểu như CTG, VIC, SAB.. đã khiến đà tăng thị trường thu hẹp lại đáng kể. Dù vậy, độ rộng thị trường ở
cuối phiên vẫn nghiêng hoàn toàn về số lượng mã tăng điểm với 242 mã so với 107 mã giảm. Sau những
tín hiệu tích cực đầu tiên về dịch bệnh xuất hiện, thị trường hôm nay đón nhận thông tin số ca tử vong
và người nhiễm bệnh tăng rất mạnh ở Trung Quốc do thay đổi cách tính là điều khá bất ngờ. Như vậy
những ảnh hưởng tới TTCK, kinh tế vĩ mô trong nước vẫn còn phức tạp và khó lường (bộ KH&ĐT tiếp tục
hạ dự báo tăng trưởng GDP so với dự báo cách đây vài ngày). Sau sự hồi phục kéo dài 2 phiên, dự báo
trong 1 vài phiên giao dịch tới, chỉ số nhiều khả năng sẽ biến động giằng co trong biên độ hẹp.
- Chúng tôi khuyến nghị NĐT duy trì sự thận trọng trong giai đoạn này, hạn chế các hoạt động giải ngân
mới. Quan sát thêm những diễn biến trong các phiên tới đây để xác định rõ ràng hơn về kênh xu hướng.

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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