Nhận định Thị trường 26/03/2020

Thống kê Thị trường 25/03
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

690.25 (+31.04)

100.09 (+3.14)

KLGD khớp lệnh

203,649,510

42,916,325

GTGD khớp lệnh

3,060,184,290

371,036,914

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-13,346,310

-3,203,539

GT mua/bán ròng

-325,109,720

-21,818,855

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

14,039,260

KLF

4,986,100

AMD

13,307,930

SHB

4,959,900

STB

9,894,240

PVS

4,270,300

HAI

8,504,000

ACB

4,114,000

HPG

7,758,210

NVB

3,550,200

- Dịch Covid-19 đến sáng 26/03: Việt Nam: thêm 14
ca mới (tổng 148 người), sau HCM đến Hà Nội yêu
cầu đóng cửa hàng quán đến 5/4. Số ca tử vong tại
TBN đã vượt Trung Quốc. Dịch đã lan ra 198 nước
với 470,000 ca nhiễm và hơn 21,000 ca tử vong.
- Việt Nam xuất siêu 880tr USD trong nửa đầu T3.
- Vốn hóa TTCK VN mất 56 tỷ USD so với trước Tết.
- VNM ETF bị rút vốn gần 25tr USD kể từ đầu năm.
- VASEP: DN thuỷ sản mất 30-50% đơn hàng do dịch
- Mỹ: đạt thoả thuận gói kích thích KT 2,000 tỷ USD,
cân nhắc hoãn thu thuế nhập khẩu 90 ngày.
- PMI Eurozone T3 giảm về mức thấp kỷ lục 31.4.
- EU không đồng thuận về KH giải cứu kinh tế.
- FPT: sẽ trả cổ tức 2020 TM 20%; MWG: BLĐ đăng
ký mua hơn 2tr cp; HBC: mua 10tr cp quỹ từ 3/4;
KDH: sẽ mua 27tr cp quỹ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục mạnh trở lại +31.04 điểm lên 690.25 điểm. Thanh khoản đạt 203 triệu cổ phiếu, xấp
xỉ phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 325 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm có MSN, VRE và SVC.
- Diễn biến tích cực trong phiên GD hôm qua không nằm ngoài dự báo trước những thông tin và diễn biến
tích cực từ TT tài chính toàn cầu (nhiều TTCK đã có 2-3 phiên hồi phục mạnh liên tiếp). Hàng loạt cổ
phiếu Bluechips thuộc nhóm VN30 tăng trần hết biên độ như BVH, GAS, VCB.. và đặc biệt sự hồi phục tại
nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup (VIC, VHM, VRE) vốn là nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất tới chỉ số thời gian
gần đây, khiến đà tăng lan tỏa trên diện rộng. Khối ngoại vẫn bán ròng, nhưng áp lực có phần hạ nhiệt
hơn so với các phiên gần đây. Đà tăng điểm có thể được duy trì vào phiên hôm nay, tuy nhiên nhịp tăng
này vẫn được đánh giá thiếu tính bền vững và chỉ mang nhiều ý nghĩa phục hồi do trước đó nhiều mã đã
bị giảm quá nhanh. Vấn đề dịch bệnh Covid-19 hiện nay nhìn chung vẫn rất phức tạp, khó lường chưa có
nhiều những tín hiệu lạc quan cũng như chưa thể xác định đâu là đỉnh dịch.
- NĐT nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên tận dụng nhịp hồi phục bán đưa danh mục về ngưỡng an toàn.
Việc lướt sóng “canh nhịp hồi” chỉ ưu tiên danh mục có sẵn và không nên mua đuổi ở phiên tăng thứ 2, 3.

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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