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Tin tức đáng chú ý

- Dịch Covid-19 đến sáng 18/03: Việt Nam: chính
thức ngừng cấp visa với tất cả các nước, hôm qua
Index
745.78 (-2.08)
100.72 (+1.1)
có thêm 5 ca mới (tổng 66 người). Dịch đã lan ra
KLGD khớp lệnh
194,484,800
47,438,568
165 nước, hàng loạt các QG (EU, Nam Mỹ, Nga..)
GTGD khớp lệnh
3,050,041,740
497,243,495
đã phong tỏa cả nước hoặc đóng cửa biên giới.
- Tuần này sẽ giảm 4 loại giá dịch vụ CK phái sinh.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
- UBCK: sẽ hạn chế tối đa tác động, can thiệp mang
KL mua/bán ròng
-20,809,140
-1,297,855
tính hành chính và kỹ thuật vào TTCK.
GT mua/bán ròng
-514,731,730
-12,272,371
- Bloomberg: Dịch Covid-19 có thể khiến hầu hết các
hãng hàng không phá sản cho tới T5. G.Sachs: hạ
Top GD HSX
Top GD HNX
ước tính tăng trưởng GDP Q1 của TQ xuống -9%.
FLC
13,330,750
SHB
12,199,900
- HV Mỹ thông qua dự luật giảm tác động kinh tế do
DLG
11,972,080
ACB
6,566,500
Covid. Trump muốn tung gói kích thích 850 tỷ USD.
MBB
9,350,190
NVB
3,665,800
- Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ.. liên tục giảm LS kỷ lục.
STB
8,611,390
KLF
3,077,000
- FPT: LNST 2T đạt 452 tỷ, tăng trưởng 17%; GEX:
CTG
7,946,050
PVS
2,942,400
sẽ mua lại 29tr cp quỹ; REE: chủ tịch đăng ký mua
15tr cp; SBT: BLĐ đăng ký mua 4.5tr cp; STK: sẽ
Nhận định Thị trường mua
- Khuyến
nghị
lại 5tr cp
quỹ; FCN: sẽ mua lại 5tr cp quỹ.
Tổng quan

HSX

HNX

- VN-Index giảm nhẹ trong phiên thứ năm liên tiếp -2.08 điểm về 745.78 điểm. Thanh khoản đạt 194 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tăng cường bán ròng với giá trị
hơn 514 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VNM và HPG.
- Thị trường mở cửa tiếp nối đà giảm điểm khá mạnh và có lúc mất tới 26 điểm, sang phiên chiều diễn biến
có phần tích cực hơn khi hàng loạt các cổ phiếu thuộc VN30 hồi phục trở lại trong đó nổi bật là nhóm cổ
phiếu chứng khoán như HCM, SSI.. tăng trần đã tạo sự lan tỏa nhất định giúp chỉ số thu hẹp đà giảm
điểm. Áp lực bán đã giảm đáng kể trong phiên hôm qua tuy nhiên lực cầu vẫn tỏ ra khá dè dặt, thận
trọng, điều này có thể thấy rõ khi khối lượng khớp lệnh đang có xu hướng giảm dần các phiên gần đây.
Độ rộng thị trường nghiêng về phía các mã tăng đi ểm với 211 mã tăng và 154 mã giảm. Sau chuỗi ngày
giảm nhanh và mạnh vừa qua đã xuất hiện nhiều cổ phiếu bluechips thuộc VN30 rơi vào vùng quá bán
sâu, do đó nhiều khả năng chỉ số sẽ có những nhịp bật trở lại tuy nhiên đợt hồi phục này được đánh giá
chỉ mang tính kỹ thuật và thiếu độ bền vững khi mà dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng tới KT-XH vẫn rất
khó lường. Điểm khá tiêu cực vào lúc này là việc nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng ngày một quyết
liệt hơn, đặc biệt trong các phiên thị trường có dấu hiệu phục hồi.
- Nhà đầu tư nếu còn nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng nhịp hồi phục bán đưa danh mục về
ngưỡng an toàn. Chưa nên mở vị thế mua mới vào thời điểm này.

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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