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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

Phòng Phân tích

- Những diễn biến mới nhất từ dịch bệnh Covid-19 đã
kích hoạt trạng thái bán đồng loạt trên toàn TT, VN-Index
trải qua 1 tuần rất tiêu cực khi mất tới 130 điểm
(~14.55%), mức giảm mạnh nhất trong vòng 12 năm
qua. Gần như tất cả các nhóm/ngành đều chịu ảnh hưởng
nặng nề, từ các cp BCs trong VN30 tới cổ phiếu nhỏ, đầu
cơ.. TT có sự hồi phục tương đối rõ nét vào phiên GD cuối
tuần và gợi mở 1 hi vọng hồi phục ngắn hạn.
- Thanh khoản tăng rất mạnh tuần qua (do hoạt động
bán tháo trên diện rộng) và đạt ngưỡng rất cao. NĐTNN
vẫn không dừng bán ròng dù TT giảm mạnh, thậm chí còn
tăng cường với giá trị lên tới hơn 1,800 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Hoảng loạn là từ duy nhất để mô tả tâm lý chung của
NĐT tuần qua, động thái bán tháo hàng loạt là hành động
không khó để giải thích trong bối cảnh tâm lý hoảng loạn
diễn ra trên toàn cầu chứ không chỉ trên TTCK Việt Nam.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu của dịch Covid-19
tuần qua (lan nhanh và rộng) đã có tác động rất tiêu cực
tới TTCK toàn cầu với những phiên giảm điểm kỷ lục và
ảnh hưởng đáng kể tới TTCK trong nước với hoạt động
bán tháo đi kèm tình trạng giải chấp trên toàn TT đã diễn
ra liên tục tuần qua. Tuy nhiên, áp lực bán rất mạnh trong
nhiều ngày đã có dấu hiệu cạn dần ở phiên cuối tuần.
- Những lo ngại của chúng tôi về ảnh hưởng của dịch
bệnh lan rộng ra kinh tế toàn cầu và có tác động sâu sắc
tới Việt Nam đã diễn ra. Những ảnh hưởng này là dài hạn
và chúng tôi tiếp tục duy trì mối lo ngại này.
- Tuần này 2 quỹ ETF sẽ cơ cấu danh mục và đáo hạn
HĐTL, trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi đánh giá ảnh
hưởng của việc đáo hạn HĐTL sẽ cao hơn GD của ETF.
- Về ngắn hạn, sự hồi phục có thể diễn ra khi TT rơi vào
tình trạng quá bán, nhưng không dễ đánh giá độ dài của
nhịp hồi phục này, bởi xu thế ngắn hạn vẫn rất khó lường.
- Xu thế trung-dài hạn không nhiều tín hiệu tích cực
ngoài điểm nhấn EVFTA, vai trò chủ tịch ASEAN và thành
viên HĐBA 2020, kinh tế còn đối mặt với những khó khăn,
đặc biệt ảnh hưởng từ dịch bệnh tới hoạt động kinh tế bên
cạnh lo ngại sự suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng an toàn, hạn chế bắt đáy
và mở tín hiệu mua mới khi rủi ro vẫn đang ở mức cao.
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, chú ý các
nhóm cp tiềm năng (Ngân hàng, Bán lẻ..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Dịch Covid-19 tính đến tối 15/03: Việt Nam tuần qua có thêm 27 ca nhiễm mới (tổng cộng hiện tại là 57
người), 3 người đã có kết quả âm tính lần 1. Dịch bệnh diễn biến rất phức tạp trên toàn cầu: đã lan ra 153
nước, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Hàng loạt nước Châu Âu công bố tình trạng khẩn cấp,
Tây Ban Nha leo lên thứ 2 ở Châu Âu, tâm dịch mới trên toàn cầu vẫn là Italy. Trong khi đó, số ca nhiễm
mới hàng ngày ở Trung Quốc đã giảm rất thấp và Hàn Quốc cũng đã có dấu hiệu qua đỉnh.

-

Kết quả review VNM ETF: loại ROS thay bằng 1 cp Malaysia, hạ tỷ trọng cp Việt Nam từ 70.96 còn 68.53%.

-

Kinh tế 2T đầu năm: Tín dụng chỉ tăng 0.06%, thấp nhất 6 năm qua. Thu ngân sách tăng 9.3% so cùng kỳ.
Xuất khẩu: nhóm công nghiệp chế biến tăng 4.1%, nhóm nông, lâm thủy sản giảm 14% so cùng kỳ.

-

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.

-

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt 17.3 tỷ USD vào năm 2023.

-

Hà Nội hoãn tổ chức giải đua F1 Vinfast Vietnam Grand Prix 2020 dự định tổ chức từ 5/4.

-

FPT: sẽ PH 3.4tr cp ESOP giá 10,000đ/cp, sẽ trả cổ tức 20% TM + 15% CP; SSI: 10/4 chốt quyền cổ tức CP
16%; DQC: 26/3 chốt quyền cổ tức TM 10%; ICG: 27/3 chốt quyền cổ tức TM 15%; PNJ: sẽ trả cổ tức TM
18%, phát hành 2.6tr cp ESOP giá 20,000đ/cp; CII: sẽ trả cổ tức 16%; AAA: sẽ mua lại tối đa 25.7tr cp
quỹ; PAN: sẽ mua 21.6tr cp quỹ; SJS: chủ tịch đăng ký bán 4tr; TPB: sẽ mua 10tr cp quỹ từ 20/3-18/4;
DPG: sẽ mua 1.5tr cp quỹ; HHS: sẽ bán 25tr cp quỹ cho TCH; TNG: doanh thu 2T đạt 560 tỷ, tăng 4%
cùng kỳ; TCM: LNST 2T đạt 19 tỷ, giảm 61.5% cùng kỳ; MSN: đã PH 3,000 tỷ trái phiếu, sẽ PH thêm 2,000
tỷ; BSR: sẽ chuyển sang niêm yết tại HSX hoặc HNX; GVR: 17/3 chào sàn HSX, giá TC 11,570đ/cp;
FESSVFL: 26.2tr CCQ SSIAM VNFIN LEAD sẽ niêm yết HSX từ 18/3.

Thông tin quốc tế:
-

Trung Quốc: giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 0.5-1% từ 16/3 để đối phó với Covid-19. Xuất khẩu 2T đạt 292
tỷ USD, giảm 17% cùng kỳ, nhập khẩu đạt 299 tỷ USD, giảm 4% cùng kỳ.

-

Mỹ: Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm xuống kỷ lục 0.3469%. FED hạ lãi suất lần 2 trong vòng 2 tuần về mức 00.25%, mức thấp nhất kể từ khủng hoảng 2008. TT Trump âm tính với Covid-19.

-

ECB (NHTW Châu Âu) tung gói kích thích 120 tỷ Euro. NHTW Anh (BOE) hạ lãi suất khẩn cấp 50 điểm.

-

Đức tung gói kích thích kinh tế giai đoạn 1 trị giá 550 tỷ euro - lớn nhất từ sau thế chiến tới nay.

-

IMF hối thúc các nước tung các biện pháp kích thích then chốt và cùng phối hợp toàn cầu.

-

Iraq, Kuwait, UAE theo Ả rập Saudi tuyên bố giảm giá dầu để đối đầu Nga. Trước đó, Ả rập thông báo sẽ hạ
giá và tăng sản lượng kỷ lục trong T4.

-

ICAEW: COVID-19 khiến tăng trưởng Đông Nam Á 2020 giảm xuống còn 4.2% và tăng lại 5% vào 2021.
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