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Tin tức đáng chú ý

- Dịch Covid-19 đến sáng 20/03: Việt Nam: hôm qua
có thêm 9 ca mới (tổng 85 người), toàn bộ là người
Index
747.66 (+1.88)
101.84 (+1.12)
trở về từ nước ngoài và được cách ly ngay ở sân
KLGD khớp lệnh
196,988,550
66,041,806
bay. Số ca tử vong tại Ý đã vượt Trung Quốc, trong
GTGD khớp lệnh
2,880,142,850
501,969,064
khi đó số ca nhiễm mới hôm qua ở Vũ Hán là 0.
- EU, Mỹ ngưng NK hàng dệt may VN trong 3-4 tuần.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
- Bộ Tài chính ban hành TT miễn, giảm giá 15 dịch
KL mua/bán ròng
-26,107,360
-22,837,964
vụ trong lĩnh vực chứng khoán tối thiểu 5 tháng.
GT mua/bán ròng
-554,684,570
-66,386,723
- Tính đến 15/3, cả nước xuất siêu trên 2.7 tỷ USD,
XNK nửa đầu T3 biến động không nhiều so cùng kỳ.
Top GD HSX
Top GD HNX
- Thượng viện Mỹ thông qua gói hỗ trợ thứ hai trị giá
FLC
14,278,520
HUT
23,364,400
104 tỷ USD hỗ trợ người dân đối phó Covid-19.
ROS
13,103,870
SHB
7,403,200
Fed áp dụng hạn mức tín dụng chéo cho các nền
DLG
12,633,480
PVS
6,858,000
kinh tế mới nổi.
HPG
10,396,530
ART
5,176,000
- Úc đang KH cho gói kích thích thứ 2 lớn hơn nhiều
STB
8,306,390
ACB
4,943,400
gói 1 (giá trị 10.1 tỷ USD).
- ADB công bố hỗ trợ ban đầu trị giá 6.5 tỷ USD cho
Nhận định Thị trường các
- Khuyến
nghị
nước đang
phái triển để ứng phó dịch Covid-19.
- HVN: dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế đến
- VN-Index giảm mạnh trở lại -21.72 điểm về 725.94 điểm.
Thanh
tăngcp
vọt
lêntừxấp
xỉ 300 triệu cổ
30/4;
DIG:khoản
mua 15tr
quỹ
27/3-25/4;
phiếu, đạt ngưỡng rất cao (do hoạt động bán tháo gia tăng). Khối ngoại tăng cường bán ròng mạnh hơn
621 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VNM và HPG.
- Phiên giao dịch mở cửa trong nỗi lo của nhà đầu tư khi diễn biến tại thị trường chứng khoán thế giới diễn
ra khá tiêu cực (thị trường Mỹ phiên trước đó tiếp tục giảm sâu dẫn đến tự động ngắt giao dịch lần thứ 3
trong tháng). Nhà đầu tư toàn cầu lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ngày một
lan rộng mất kiểm soát nên đẩy mạnh bán cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng ồ ạt cũng là yếu tố lớn ảnh
hưởng rất nhiều đến thị trường hiện tại. Việc đỡ giá các cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE)
vào những phút cuối ngày khiến đà giảm có phần co lại tuy nhiên yếu tố này được đánh giá có phần bất
lợi cho chỉ số chung. Trong khi đó, hoạt động bán tháo cùng diễn biến đảo chiều của nhóm cổ phiếu nhỏ
và đầu cơ (QCG, FIT..), đặc biệt tại nhóm FLC (HAI, AMD, FLC..) là điểm nhấn đáng chú ý và cũng là 1
phần lý do khiến thanh khoản tăng mạnh trong phiên GD hôm qua. Diễn biến thị trường trong nước hiện
nay sẽ tiếp tục phụ thuộc nhiều vào diễn biến chung của chứng khoán toàn cầu, do hiện nay không có
nhiều thông tin hỗ trợ nên xu hướng chủ đạo là giảm điểm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Trong bối cảnh xu hướng chứng khoán toàn cầu liên tục bị bán tháo và nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên hạn
chế giao dịch mua mới. Tiếp tục quan sát thêm những diễn biến về tình hình dịch bênh.
Tổng quan

HSX

HNX

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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