Nhận định Thị trường 13/03/2020

Thống kê Thị trường 12/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

769.25 (-42.1)

101.92 (-3.6)

KLGD khớp lệnh

300,321,120

74,738,948

GTGD khớp lệnh

4,318,450,970

783,647,454

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-13,812,100

-599,567

GT mua/bán ròng

-426,202,550

-12,661,314

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

21,362,410

SHB

16,967,400

FLC

21,289,820

ACB

11,078,800

MBB

15,483,860

PVS

7,738,400

HPG

13,041,040

ART

5,237,900

HQC

12,191,810

KLF

3,979,900

- Dịch Covid-19 đến sáng 13/03: Việt Nam: có thêm
5 ca bệnh mới (tổng 44 người). Dịch đã lan ra 126
nước. Trump cấm đi lại giữa Mỹ-EU trong 30 ngày
và cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.
- Bộ Công Thương sẽ áp dụng các biện pháp phòng
vệ thương mại với ngành mía đường .
- NHNN ra thông tư cơ cấu thời hạn nợ, miễn giảm lãi
vay hỗ trợ DN, và sẽ sớm giảm lãi suất điều hành.
- Trung Quốc chuẩn bị cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
để đối phó với Covid-19.
- ECB (NHTW Châu Âu) tung gói kích thích 135 tỷ $.
- Iraq, Kuwait, UAE theo Ả rập Saudi tuyên bố giảm
giá dầu để đối đầu Nga.
- SSI: 10/4 chốt quyền cổ tức CP 16%; PAN: sẽ
mua 21.6tr cp quỹ; FPT: sẽ PH 3.4tr cp ESOP giá
10,000đ/cp, sẽ trả cổ tức 20% TM + 15% CP; SJS:
chủ tịch đăng ký bán 4tr.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index tiếp tục có phiên giảm rất mạnh -42.1 điểm xuống 769.25 điểm. Thanh khoản tăng vọt lên
ngưỡng mới, đạt 300 triệu cổ phiếu, và là ngưỡng rất cao (tiếp tục do tình trạng bán tháo trên diện
rộng). Khối ngoại gia tăng bán ròng hơn 426 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VJC, VIC và HPG.
- Thị trường trong nước liên tục chứng kiến những phiên giảm sâu trên diện rộng trong bối cảnh mà dịch
bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng phức tạp trên phạm vi toàn cầu khiến WHO đã phải tuyên bố dịch Covid19 là đại dịch toàn cầu. Nhóm cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 ghi nhận 29/30 mã giảm (trong đó 16 mã
giảm sàn hết biên độ), một phần do NĐTNN vẫn miệt mài bán ròng chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí
ngày càng mạnh hơn. Thị trường chứng khoán Âu – Mỹ đêm qua ghi nhận phiên giảm điểm kỷ lục (đặc
biệt tại TTCK Italy – nơi đang là tâm dịch mới của thế giới), khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ra
quyết định ngưng tất cả các hoạt động hàng không giữa EU (trừ Anh) và Mỹ trong vòng 30 ngày để ngăn
chặn dịch bệnh. Công cụ ngắt mạch thị trường tiếp tục được kích hoạt lần thứ 2 trong tuần khi chỉ số
Dow Jones lại giảm rất mạnh. TTCK Châu Á mở cửa sáng nay cũng không ngoại lệ khi ngập sâu trong sắc
đỏ, do vậy TTCK Việt Nam phiên GD hôm nay được dự báo khó có thể tránh khỏi trạng thái tiêu cực.
- Tiếp tục quan sát thêm những diễn biến của TTCK thế giới cũng như những động thái giao dịch của khối
ngoại. NĐT duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp để đảm bảo quản trị rủi ro và hạn chế hoạt động bắt đáy.

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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