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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)

Thị trường cơ sở
HSX
934,67
+0,42
179

HNX
104,78
+0,78
28

Thay đổi (%)

+16,9

-36,6

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)
Số mã tăng
Số mã giảm
Số mã đứng giá

3.178
2.730
+23,4
205
146
70

305
264
-6,4
82
68
53

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)
Tổng giá trị GD ước tính (tỷ đồng)

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3
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Thị trường phái sinh
VN30F2002
VN30F2003
103.659
484
850,3
849,6
+4,2
+3
8.814
41,1

VN30F2006
36
857
+2,1
3

Khối ngoại
HSX
404
461
-57
Top mua ròng
VRE
VCB
CTG
Top bán ròng
MSN
HPG
VNM

VN30F2009
82
858,4
+4,1
7

HNX
3
8
-5
30 tỷ
27 tỷ
23 tỷ

VCS
SHS
PVC

0,5 tỷ
0,5 tỷ
0,2 tỷ

43 tỷ
31 tỷ
28 tỷ

PVS
NTP
S55

4 tỷ
1,8 tỷ
0,6 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

1.000 điểm

Kháng cự

105 điểm

Hỗ trợ

860 điểm

Hỗ trợ

90 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, VN-Index tăng nhẹ nhưng so với
mức giảm hôm qua thì chỉ có thể coi như là giằng co
đi ngang từ đầu tuần, đường giá chỉ số vẫn nằm dưới
MA20, xu thế ngắn hạn vẫn là điều chỉnh.

- HNX-Index hôm nay quay đầu tăng trở lại sau khi
chạm vào hỗ trợ cứng MA200 – 104 điểm, tuy nhiên,
thanh khoản yếu, có thể chỉ là một nhịp hồi phục kỹ
thuật.

- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng xuống, xu - Các chỉ báo MACD, RSI đang đi ngang, xu thế của
thế điều chỉnh vẫn đang chiếm ưu thế.
chỉ số đang nghiêng về phía tích luỹ.
- Dự báo VN-Index sẽ điều chỉnh tiếp sau đợt Bulltrap - Dự báo, HNX-Index sẽ giằng co đi ngang vùng 102
này và test lại vùng 880 – 900 điểm trong những phiên – 105 điểm trong những phiên tới, có thể có sẽ có
tới, nếu thủng ngưỡng này, chỉ số sẽ về 860 điểm.
những phiên giảm mạnh để test lại ngưỡng 100 điểm,
nếu xuất hiện những thông tin xấu từ thị trường.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones tăng 174.31 điểm (tương đương 0.6%) lên
29,276.82 điểm, sau khi rớt hơn 100 điểm hồi đầu phiên. Chỉ số S&P 500 tiến 0.6% lên 3,352.09 điểm, còn
Nasdaq Composite cộng 1% lên 9,628.39 điểm. Cả S&P 500 và Nasdaq Composite đều ghi nhận mức đóng
cửa cao mọi thời đại.
- Các chỉ số chứng khoán chính đã rút khỏi phiên giảm điểm đầu tiên trong 5 phiên, với Dow Jones mất hơn
200 điểm hôm thứ Sáu (07/02), do lo ngại về việc virus corona sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc, nền
kinh tế lớn thứ 2 thế giới, gây sức ép lên chứng khoán. Bất chấp đà giảm điểm trong ngày thứ Sáu, Phố Wall
đã ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2019 khi S&P 500 vọt 3.2%. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ cùng với
báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp ổn định đã góp phần thúc đẩy thị trường nhảy vọt trong tuần qua. Dữ liệu việc
làm định kỳ tại Mỹ công bố hôm thứ Sáu (07/02) cho thấy hơn 200,000 việc làm đã được tạo ra trong tháng
01/2020. Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) hồi tuần trước cho biết hoạt động sản xuất tại Mỹ đã hồi phục trong
tháng trước, còn lĩnh vực dịch vụ cũng tăng.
- Vào tối ngày Chủ nhật (09/02), Trung Quốc cho biết tổng số 40,171 ca nhiễm virus được xác nhận và có 908
ca tử vong, trong khi có 14 công dân Mỹ xét nghiệm dương tính với virus này trên con tàu đang bị cách ly ở
Nhật Bản. Tổng số người tử vong do virus corona cũng đã vượt qua dịch SARS vào đầu những năm 2000.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chốt phiên tăng 3,94 điểm (0,42%) lên 934,67 điểm. HNX-Index tăng
0,81 điểm (0,78%) lên 104,78 điểm. Thanh khoản thị trường nhỉnh hơn phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp,
tổng khối lượng giao dịch trên HoSE và HNX đạt 207 triệu cổ phiếu, trị giá 3.500 tỷ đồng.
Ngay từ đầu phiên giao dịch, đà hồi phục đã diễn ra với việc nhiều cổ phiếu trụ cột được kéo lên trên mốc
tham chiếu. Trong đó, các mã như BID, CTG, FPT, KDC, MSN, SHB... đều đồng loạt tăng giá mạnh. BID
đang tăng 2,9%, CTG tăng 1,7%, FPT tăng 1%, HPG tăng 1%, MSN tăng 1,8%. Về cuối phiên giao dịch, một
số cổ phiếu ngân hàng nhận được lực cầu lớn và bứt phá mạnh, trong đó, CTG bật tăng đến 4,3% lên 27.750
đồng/cp và khớp lệnh 6,8 triệu cổ phiếu. Tương tự, VPB tăng 3,3% lên 25.400 đồng/cp và khớp lệnh gần 5
triệu cổ phiếu. BID dù không tăng quá mạnh như ở đầu phiên nhưng vẫn lên 3,5% lên 50.800 đồng/cp. Ngoài
ra còn phải kể đến đà tăng của các mã như SHB, STB, LPB, TCB hay MBB. Ở chiều ngược lại, một số cổ
phiếu nhóm tôn thép biến động theo chiều hướng xấu. HPG giảm sâu 3,1% xuống 23.600 đồng/cp, HSG giảm
2,2% xuống 7.840 đồng/cp, NKG giảm 1,5% xuống 8.030 đồng/cp. Nhóm cổ phiếu dược và y tế phân hóa rõ
nét. PBC được kéo lên mức giá trần, IMP tăng 2,4%, DCL tăng 1%, trong khi đó, DNM vẫn giảm đến 9%,
DVN giảm 4,5%...
Sau phiên giảm hôm qua, lực cầu bắt đáy phiên hôm nay có tăng nhẹ, giúp chỉ số hồi phục nhẹ, chủ yếu do các
cổ phiếu lớn đều đã giảm về vùng giá thấp chứ chưa có thông tin hỗ trợ chung cho thị trường. Tuy nhiên, nhà
đầu tư chưa cần phải vội mua đuổi vì với tình hình dịch nCoVi vẫn còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu bị kiềm
chế ở Trung Quốc, khả năng là những lệnh cấm vận và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp tục, chắc
chắn sẽ kéo tụt tăng trưởng quý I/2020 của Việt Nam, chỉ số sẽ giằng co quanh 900 – 950 điểm trong tuần này.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giá vàng ngày 11/2: Vàng 'khựng' lại ở mức cao, nghe ngóng tin dịch Corona
Gía vàng thế giới ngày 11/2 giảm nhẹ 3 USD/ounce, còn 1.571 USD/ounce. Đà tăng của vàng bị hạn chế khi
giá USD tăng so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng thêm 0,2 điểm, lên 98,87 điểm. Dòng tiền trên
đang chuyển hướng vào thị trường chứng khoán khiến giá cổ phiếu gia tăng. Chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, lên
29.276,82 điểm, S&P 500 tăng 0,73%, lên 3.352,09 điểm; Nasdaq tăng 1,13%, lên 9.628,39 điểm.
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục khi các công nhân và nhà máy Trung Quốc từ từ quay trở lại
hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bị kéo dài bởi sự bùng phát của coronavirus. Cổ phiếu Tesla Inc đã
tăng 3,1% sau khi nhà máy ở Thượng Hải tiếp tục sản xuất và nhà sản xuất iPhone Foxconn đã bắt đầu lại một
nhà máy quan trọng ở Trung Quốc với 10% lực lượng lao động.
Dịch cúm Corona hoành hành tại Trung Quốc và với chính sách bơm tiền hỗ trợ nền kinh tế khối lượng lớn,
ông Paul Nolte, Giám đốc danh mục đầu tư của Kingsview Asset Management tại Chicago cho biết, tiền mà
Trung Quốc đã đầu tư vào nền kinh tế đang tìm đường trên khắp thế giới và chảy vào bất cứ tài sản nào.
Những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (2019-nCoV) đối với nền kinh tế
toàn cầu hiện chưa được đánh giá thiệt hại đến kinh tế thế giới nói chung và các nước như thế nào. Tuy nhiên,
dịch bệnh đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng lớn của hầu hết các loại hàng hóa, từ thực phẩm cho tới ngành
điện tử. Chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh. Giá thực phẩm tăng tới 20%.
REE sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức 16%
CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) thông báo ngày 28/02/2020 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và trả cổ tức tạm ứng năm 2019.
Theo đó, REE sẽ thực hiện trả cổ tức tạm ứng năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 16%/mệnh giá (1 cổ phiếu được
nhận 1,600 đồng). Với hơn 310 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi hơn 496 tỷ đồng.
Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty. Ngày thanh toán dự kiến vào
10/04/2020. Tính đến thời điểm 31/12/2019, REE ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6,005 tỷ
đồng.
Có thể thấy, mức tạm ứng chi trả cổ tức cho năm 2019 giảm 13% so với mức chi 18%/mệnh giá của năm 2018
xuất phát từ kết quả kinh doanh đi lùi của REE. Theo kế hoạch cổ tức năm 2019 được ĐHĐCĐ thông qua
trước đó, Công ty sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 16%.
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2019 vừa công bố, cả doanh thu và lợi nhuận ròng của REE lần lượt giảm 19% và
18% so với cùng kỳ năm trước, về mức 1,325 tỷ đồng và 449 tỷ đồng trong quý 4/2019.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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