Nhận định Thị trường 24/03/2020

Thống kê Thị trường 23/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

666.59 (-43.14)

96.46 (-5.33)

KLGD khớp lệnh

215,571,080

64,746,314

GTGD khớp lệnh

3,166,425,710

652,225,875

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-16,382,820

-1,324,050

GT mua/bán ròng

-378,022,820

-14,340,373

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

14,550,540

SHB

12,352,600

HPG

12,947,170

ACB

9,979,600

STB

10,633,200

KLF

7,110,800

HQC

10,315,960

PVS

6,205,300

MBB

9,616,920

HUT

5,373,400

- Dịch Covid-19 đến sáng 24/03: Việt Nam: có thêm
10 ca mới (tổng 123 người). Trung Quốc 5 ngày chỉ
có 1 ca nhiễm trong nước, dịch tăng nhanh tại Mỹ.
- NHNN sẵn sàng can thiệp tỷ giá để bình ổn TT.
- Bộ CT gia hạn thuế tự vệ phôi thép, thép xây dựng.
- Giải ngân vốn ĐT công sau 2T chỉ đạt 8.3% KH.
- Fed tung ra chương trình nới lỏng định lượng (QE)
không giới hạn để giải cứu KT. Trước đó, Thượng
viện Mỹ phủ quyết gói cứu trợ 1,000 tỷ USD.
- Đức đang chuẩn bị tung gói cứu trợ 500 tỷ Euro.
- Bloomberg: 50% c.ty bán lẻ Trung Quốc có nguy cơ
sụp đổ trong 6T tới. Morgan Stanley: GDP Q2 Mỹ có
thể giảm tới 30%, tiêu dùng giảm 31%.
- PNJ: LNST T2 đạt 177 tỷ, tăng trưởng 2%; RAL:
10/4 chốt quyền cổ tức TM 25%; ANV: 20/4 chốt
quyền cổ tức TM 10%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -43.14 điểm xuống 666.59 điểm. Thanh
khoản đạt 215 triệu cổ phiếu tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục
bán ròng hơn 378 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VNM và HPG.
- Diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày một leo thang rất nhanh và khó kiểm soát cả trong và ngoài nước đã
ảnh hưởng hết sức tiêu cực tới các thị trường tài chính trên toàn thế giới. Các chỉ số trong nước đều giảm
sâu ngay từ những phút mở cửa và duy trì trong suốt phiên giao dịch. Hàng loạt cổ phiếu trong rổ VN30
đều giảm hết biên độ, "trắng bên mua" là tình trạng chủ đạo với 27/30 mã, trong đó bao gồm cả nhóm
ngành Ngân hàng vốn được đánh giá là niềm hi vọng nhất ở thời điểm này, với áp lực bán cực mạnh trên
diện rộng. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng kéo dài sang phiên thứ 30 liên tiếp trong bối cảnh
chỉ số vốn đã rất ảm đạm. Chúng tôi lo ngại xu hướng giảm điểm (bear market) trên thị trường chứng
khoán toàn cầu vẫn sẽ chưa dừng lại chừng nào tình hình dịch bệnh không được cải thiện, bất chấp hàng
loạt gói kích cầu, hỗ trợ hay nới lỏng định lượng.. của các NHTW trên toàn cầu đã được tung ra.
- Nhà đầu tư cầm tiền mặt nên đứng ngoài thị trường giai đoạn hiện tại. Với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ
trọng cổ phiếu cao tiếp tục canh các nhịp hồi phục để bán giảm tỷ trọng.

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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