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Thống kê Thị trường 16/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

747.86 (-13.92)

99.62 (-1.76)

KLGD khớp lệnh

214,087,850

40,707,487

GTGD khớp lệnh

3,084,410,410

421,583,787

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-13,775,284

-800,967

GT mua/bán ròng

-384,481,570

-11,168,068

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

14,479,440

SHB

8,686,000

FLC

12,410,030

ACB

4,594,500

SCR

11,017,060

PVS

3,368,100

DLG

9,495,860

NVB

3,251,500

HPG

9,283,920

MBG

3,175,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 17/03: Việt Nam: hôm qua
có thêm 4 ca bệnh mới (tổng 61 người). Dịch đã lan
ra 161 nước, tình hình thế giới vẫn rất phức tạp.
- NHNN hạ mạnh 1 loạt lãi suất điều hành, áp dụng
từ 17/3: các mức giảm từ 0.5-1%.
- PENMM hoãn KH huy động quỹ 150tr USD vào VN.
- Philippines là nước đầu tiên đóng cửa TT tài chính
(cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ..) vì Covid-19 từ 17/3.
- Trung Quốc: sản lượng công nghiệp 2T giảm 13.5%
so cùng kỳ, mạnh nhất trong 30 năm.
- Mỹ: FED cam kết mua vào 700 tỷ USD trái phiếu.
G.Sachs dự báo GDP Q2 giảm 5%.
- GMD: dự kiến mua lại tối đa 25tr cp quỹ; PLX:
31/3 chốt quyền cổ tức TM 20%; POW: ước DT 2T
đạt 4,806 tỷ, giảm 5% cùng kỳ; DHC: nhóm CĐ
SSIAM đăng ký bán toàn bộ 7.7tr cp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần -13.92 điểm về 747.86 điểm. Thanh khoản đạt 214 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn
384 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VIC và HDB.
- Diễn biến lan rộng của dịch Covid-19 đang diễn ra ngoài mức dự báo của giới đầu tư và khiến chứng
khoán thế giới tiếp tục có những phiên giảm rất mạnh (DJ đêm qua có phiên giảm điểm tới 3,000 điểm,
mạnh nhất kể từ năm 1987). Diễn biến thị trường trong nước cũng không ngoại lệ khi chỉ số tiếp tục có
phiên giảm điểm trên diện rộng, đặc biệt áp lực bán tháo tại 1 số cổ phiếu ngân hàng như VPB, CTG,
BID.. là điểm nhấn đáng chú ý trong phiên GD hôm qua. Dù những nỗ lực kéo VIC, VHM và SAB vào cuối
ngày khiến biên độ giảm được thu hẹp đáng kể tuy nhiên điều này không mang nhiều ý nghĩa tích cực
cho chỉ số vào lúc này. Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận phiên bán ròng mạnh thứ 24 liên tiếp. Dự báo
trong ngắn hạn cung cầu chưa thể lấy lại được điểm cân bằng do đó xu hướing giảm vẫn sẽ là chủ đạo.
- Nhà đầu tư cầm tiền mặt nên tiếp tục đứng ngoài thị trường trong giai đoạn hiện tại. Tỷ trọng cổ phiếu
thấp và hạn chế việc bắt đáy vẫn là điều cần được ưu tiên.

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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