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Thống kê Thị trường 11/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

811.35 (-26.15)

105.52 (-0.68)

KLGD khớp lệnh

267,076,050

71,651,940

GTGD khớp lệnh

4,068,160,910

778,365,231

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-11,519,420

-1,164,532

GT mua/bán ròng

-196,978,290

-15,180,663

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

18,789,590

SHB

28,790,200

HQC

17,371,670

ACB

7,839,400

HAI

14,583,690

KLF

5,707,300

AMD

12,343,670

PVS

5,135,700

FLC

12,052,170

ART

3,484,400

- Dịch Covid-19 đến sáng 12/03: Việt Nam: có thêm
5 ca bệnh mới (tổng 39 người). WHO tuyên bố
Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Dịch đã lan ra 120
nước, Tây Ban Nha vươn lên thứ 3 EU, số ca nhiễm
mới ở Ý đã có ngày giảm mạnh.
- NHTW Anh (BOE) hạ lãi suất khẩn cấp 50 điểm.
- Arab Saudi sẽ tăng sản lượng kỷ lục trong T4,
khước từ đề nghị đối thoại từ Nga.
- TPB: sẽ mua 10tr cp quỹ từ 20/3-18/4; PNJ: sẽ
trả cổ tức TM 18%, phát hành 2.6tr cp ESOP giá
20,000đ/cp; DQC: 26/3 chốt quyền cổ tức TM
10%; TNG: doanh thu 2T đạt 560 tỷ, tăng 4%
cùng kỳ; CII: sẽ trả cổ tức 16%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm điểm mạnh -26.15 điểm về 811.35 điểm. Thanh khoản đạt 267 triệu cổ phiếu,
tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 196 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có VJC, VRE và HPG.
- Những lo ngại về vấn đề dịch bệnh Covid-19 trong nước đang ngày một lan rộng và nhanh hơn khiến chỉ
số tiếp tục ghi nhận một phiên bán tháo trên diện rộng. Đà giảm cả TT tăng tốc sau thông tin nhân viên
Điện Máy Xanh dương tính Covid-19 đã khiến các cổ phiếu trong ngành bán lẻ như MWG, PNJ, FRT, VRE
đồng loạt giảm sàn với dư bán lớn vào cuối ngày. Áp lực bán lan tỏa trên toàn bộ thị trường khiến một
lần nữa ghi nhận khối lượng khớp lệnh ở mức đột biến, đồng thời đây cũng là phiên thứ 22 liên tiếp nhà
đầu tư nước ngoài bán ròng. Diễn biến chứng khoán toàn cầu những ngày gần đây cũng vô cùng tiêu cực
khi liên tục ghi nhận những phiên giảm điểm kỷ lục trong nhiều năm. Nhìn chung ở thời điểm hiện tại, rủi
ro trong ngắn hạn vẫn là hiện hữu khi mà tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát.
- Nhà đầu tư cầm tiền mặt nên đứng ngoài thị trường giai đoạn hiện tại. Hạn chế bắt đáy, tiếp tục quan sát
thêm những diễn biến mới về vấn đề dịch bệnh.

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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