Nhận định Thị trường 25/03/2020

Thống kê Thị trường 24/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

659.21 (-7.38)

96.95 (+0.49)

KLGD khớp lệnh

201,483,240

51,432,323

GTGD khớp lệnh

3,002,367,940

407,266,072

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-30,026,480

-3,927,292

GT mua/bán ròng

-660,165,680

-44,342,562

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

13,831,390

KLF

9,604,200

FLC

11,045,430

SHB

8,321,000

HQC

10,814,460

ART

6,277,000

DLG

8,513,590

HUT

4,694,000

STB

7,815,200

PVS

4,428,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 25/03: Việt Nam: thêm 11
ca mới (tổng 134 người). Trung Quốc: chính thức
dỡ bỏ phong tỏa Hồ Bắc (còn Vũ Hán kể từ 8/4).
- Việt Nam tạm dừng XK gạo vì an ninh lương thực.
- NHNN chính thức can thiệp thị trường, bán USD rẻ
hơn giá ngân hàng.
- IMF: Suy thoái do Covid-19 có thể tồi tệ hơn khủng
hoảng tài chính năm 2008.
- PAN: sẽ mua 21.6tr cp quỹ từ 2-29/4; DBC: sẽ
mua 5tr cp quỹ; HPG: con trai chủ tịch đăng ký
mua tiếp 20tr cp; DHC: 10/4 chốt quyền cổ tức TM
10%; TNG: quỹ AVMF sẽ thoái toàn bộ hơn 3tr cp;
PVI, HBC: sẽ mua 11.6tr/10tr cp quỹ từ 3/4;
NLG: chủ tịch đăng ký mua 5tr cp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ tư liên tiếp -7.38 điểm về 659.21 điểm. Thanh khoản đạt 201 triệu
cổ phiếu giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 660
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, VRE và HPG.
- Mặc dù thị trường chìm trong sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch nhưng đà giảm đã có phần chậm lại trong
bối cảnh thị trường các nước châu á có phiên hồi phục khá mạnh. Việc giảm giá mạnh hết biên độ tại các
cổ phiếu thuộc tập đoàn Vingroup (VIC, VHM, VRE) đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung và cũng
là nguyên do chính khiến chỉ số không thể đảo chiều tăng điểm. 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, đây đã là phiên thứ 31
liên tục và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ dừng lại. Các thị trường chứng khoán trên toàn cầu
đang hồi phục rất mạnh, đây sẽ là điểm tựa lớn cho thị trường trong nước phiên giao dịch hôm nay,
nhiều khả năng sắc xanh sẽ quay trở lại. Chúng tôi cũng kỳ vọng 1 nhịp hồi phục có thể sẽ sớm diễn ra
trong ngắn hạn khi lượng cung giá rẻ đã giảm mạnh sau nhiều phiên bán tháo liên tiếp.
- Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục (nếu có) để lướt sóng nhưng duy trì tỷ trọng an toàn,
và ưu tiên lướt sóng trên nền tảng cổ phiếu có sẵn.

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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