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Thống kê Thị trường 13/02
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

938.24 (+0.56)

108.19 (-0.32)

KLGD khớp lệnh

148,281,160

36,541,133

GTGD khớp lệnh

2,448,817,310

399,729,028

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,807,010

532,394

GT mua/bán ròng

-29,285,300

2,970,387

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

9,485,770

SHB

10,762,300

STB

7,807,880

ACB

3,474,800

ROS

7,000,330

NVB

2,522,200

AMD

6,942,080

PVX

1,896,400

MBB

6,581,630

TNG

1,756,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 14/2: đã có 1,487 người
chết, 65,246 người nhiễm bệnh, 6,992 người được
xuất viện. Việt Nam có 16 người nhiễm (11 người
từ Vĩnh Phúc).
- MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên số lượng
cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu tháng 2.
- Dự báo cơ cấu ETF Q1: loại ROS, không thêm mới.
- Tổng giám đốc IMF: Covid-19 sẽ chỉ tác động nhẹ
đến kinh tế toàn cầu.
- TCM: LNST T1 chỉ đạt 1.1tr USD, giảm 63% cùng
kỳ do Tết năm nay rơi vào T1; SBT: sẽ phát hành
1,200 tỷ TPCĐ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp +0.56 điểm lên 938.24 điểm. Thanh khoản đạt 148
triệu cổ phiếu, giảm khá nhiều so với các phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại có
phiên bán ròng hơn 29 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có STK, MSN và CTG.
- Thị trường tiếp tục diễn biến rung lắc và giằng co mạnh trong suốt phiên giao dịch hôm qua, trạng thái
tích lũy đang được hình thành khi mà biên độ biến động tại các cổ phiếu trụ cột đang ngày một co lại
cũng như việc thanh khoản có xu hướng giảm dần. Dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về số
lượng mã giảm điểm với 185 mã so với 146 mã tăng, sự phân hóa cũng đã diễn ra mạnh hơn giữa các
nhóm ngành, trong đó nhóm ngân hàng như BID, CTG, VPB.. vẫn thu hút được sự quan tâm nhất ở thời
điểm này, mặc dù bị chốt lời khá mạnh trong vài phiên gần đây. Điểm nhấn thị trường trong những phiên
gần đây tới giao dịch sôi động tại nhóm cổ phiếu nhỏ và đầu cơ, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu “họ FLC”.
Những thông tin từ dịch nCoV cũng như ảnh hưởng hiện nay vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường
khi xuất hiện những thông tin tiêu cực mới tại Nhật Bản, Singapore..
- Với những diễn biến khá bất ổn hiện nay nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng ở mức thấp để đảm bảo
quản trị rủi ro. Không nên giải ngân mới, chỉ nên cơ cấu danh mục trước khi xuất hiện những tín hiệu
hình thành xu thế mới rõ ràng hơn.

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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