BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 02 năm 2021
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

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

Thị trường cơ sở
HSX
1173,5
-0,07%
578,3

HNX
231,18
+0,1%
101,8

-5,9%

-20%

14.745,1
13.527,9
-3,3%

1.772,9
1.721,3
-18,6%

Số mã tăng

203

99

Số mã giảm
Số mã đứng giá

230
57

97
67

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá tham chiếu (điểm)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

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
VN30F2103
VN30F2104
168.285
413
1183
1187,2
1178
1182,8
-5
-4,4
Khối ngoại
HSX
1.416,9
1.429,8
-12,8
Top mua ròng
VHM
88,6 tỷ
VCB
75,3 tỷ
FUEVFVND
63,9 tỷ
Top bán ròng
VNM
116,2 tỷ
CTG
96,3 tỷ
HSG
54,5 tỷ

VN30F2016
113
1184
1183,5
-0,5

VN30F2109
65
1184,8
1185,6
+0,8

HNX
13,76
14,37
-0,61
MSN
MBB
VIC

50 tỷ
45,5 tỷ
37,4 tỷ

NVL
PVD
HDG

44,4 tỷ
14,5 tỷ
14,2 tỷ
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 02 năm 2021
PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1195 điểm
Hỗ trợ:
1140 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index giảm nhẹ 0,88 điểm so
với tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt
547,6 triệu đơn vị, giảm 6,4%, giá trị đạt khoảng 13.528 tỷ
đồng, giảm 3,3% so với phiên trước đó-Thanh khoản vẫn
giữ ở mức khá cao.
-Chỉ số VN-Index tích lũy giảm điểm nhẹ, đường giá vẫn
vượt trên đường MA20 và MA50, đường đã vượt lên trên
MA20 cho dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn. Chỉ báo
MACD cắt đường Signal, vượt lên trên cho Histogram nới
rộng ở phân kì dương 6.5 điểm. Dải Bollinger Band co nhẹ
ở đường BB Top, đường BB Bot giữ nguyên cho thấy chỉ
số đang tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng
tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 59,3 và 66,6 điểmdòng tiền gia nhập thị trường tích cực khi chỉ số gặp rung
lắc khá mạnh, tuy nhiên lực cầu chủ yếu là hấp thụ lực bán
khiến chỉ báo sức mạnh tương đối gần như không đổi.
-Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN-Index
gặp áp lực bán đầu phiên chủ yếu tới từ nhóm mã vốn hóa
lớn và bluechips. Nguyên nhân chủ yếu khả năng do sự
tăng điểm bất thường tại cuối phiên đáo hạn phái sinh ngày
hôm qua khiến lực bán tăng mạnh tại đầu phiên sáng nay.
Về gần cuối phiên, chỉ số giữ được vùng cân bằng quanh
tham chiếu và đi ngang sau đó khi hệ thống sàn giao dịch đi
tới giới hạn. Độ rộng thị trường phiên hôm nay sắc đỏ vẫn
chiếm ưu thế với 229 mã giảm điểm, 204 mã tăng. Rổ
VN30 chủ yếu giảm điểm khi tới 22/30 mã giảm, chỉ 6 mã
tăng điểm. Với dòng tiền gia nhập trở lại và cây nến hồi
phục khá tốt trong phiên,, tạo sự cân bằng và nền giá tích
lũy vững vững ở quanh mốc tiếp hiện tại. Dự báo, ở phiên
tuần tới chỉ số VN-Index sẽ có nhiều nhiều xung lực hơn để
tiến tới gần ngưỡng kháng cự 1195 điểm. Tuy nhiên, áp lực
bán tại vùng này khá cao nhiều khả năng sẽ chỉ số diễn biến
dao động khá mạnh. Ngưỡng hỗ trợ của chỉ số ở vùng 1140
điểm.

Kháng cự:
240 điểm
Hỗ trợ:
220 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,22 điểm
so với tham chiếu, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh
đạt 100,4 triệu cổ phiếu, giảm 19,5%, giá trị khớp lệnh
đạt 1.721,3 tỷ, giảm 18,6% so với phiên trước đó. Thanh
khoản sàn HNX sụt giảm nhưng vẫn ở vùng trung bình.
-Chỉ số HNX tăng nhẹ, đường giá vẫn ở trên đường
MA20 và MA50, đường EMA20 hướng lên co hẹp dần
với MA20, MA50 tiếp tục hướng lên cho dấu hiệu khá
tốt. Chỉ báo MACD ở dưới đường Signal,ở phân kì âm
với Histogram thu hẹp -0,5 điểm. Dải Bollinger tiếp tục
nới nhẹ biên độ ở cả 2 đường, cho thấy chỉ số dần đi vào
chu kỳ mới. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền MFI
phiên hôm nay lần lượt ở vùng 61,7 và 48,9 điểm. Chỉ
báo sức mạnh tương đối cùng dòng tiền tăng nhẹ, cho
dấu hiệu khá tốt nhưng chưa rõ rệt.
-Nhìn chung hôm nay, theo áp lực thị trường chung thì
chỉ số HNX diễn biến khá tiêu cực do nhiều mã trụ, vốn
hóa lớn sàn này chịu lực bán lớn trong phiên như SHB
và THD. Về cuối phiên, bất ngờ SHB tăng điểm nhẹ
0,6%, THD thu hẹp đà giảm về mức giá tham chiếu,
cùng với đó các mã tác động tích cực như L14 +9%,
HHC +8,3%, CEO +4,7%, VNR +4,4%, VNT, VGS,
CSC tăng hết biên độ đã góp phần giúp chỉ số giữ vững
sắc xanh. Ở chiều ngược lại, DTK -7,2%, PVS -3,2%,
MVB -5,7%, PVI -0,6%, PTI -2,7%, PHP, VCS, SCI,
HUT, PSD giao dịch kém sắc là lực cản khiến chỉ số
không thể nới rộng. Dự báo, chỉ số HNX ở phiên kế tiếp
sẽ tiếp tục tích lũy quanh tham chiếu, theo tín hiệu của
thị trường chung, nhiều khả năng sẽ bật tăng tới quanh
vùng 235 điểm. Ngưỡng kháng cự của chỉ số hiện ở
vùng 240 điểm, hỗ trợ ở vùng 220 điểm.

www.nsi.com.vn

Trang | 2

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 02 năm 2021
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Thị trường giảm điểm ngay đầu phiên sau hai phiên tăng điểm mạnh đầu năm Tân Sửu. Sắc đỏ chiếm ưu thế trong
nhóm bluechips với 29 mã giảm giá trong khi chỉ có duy nhất cổ phiếu NVL tăng giá. Cổ phiếu nhóm dầu khí đồng
loạt giảm sáng nay những mã giảm giá trên 1% có PVB, BSR, OIL, GAS, PVS. Những mã còn lại giảm nhẹ dưới 1%
là PVD, PVT, PLX. Đà giảm giá của cổ phiếu dầu khí chịu áp lực chốt lời và liên quan đến giá dầu thế giới giảm đêm
qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 1,27% xuống 59,75 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng
giảm 0,2% xuống 63,51 USD/thùng. Cổ phiếu bất động sản giao dịch phân hóa sáng nay. Các mã tăng giá có CEO,
NVL, TCH, TDH, DIG, SCR, HDG, HPX, HDC, NTL, IDJ, CRE, QCG. Một số mã lại giảm nhẹ như FLC, PDR,
NLG, CII. Cả ba cổ phiếu "họ Vingroup" đều giảm giá, gia tăng áp lực giảm lên thị trường. Các mã bất động sản khu
công nghiệp cũng diễn biến phân hóa trong giờ giao dịch đầu tiên. Các cổ phiếu tăng giá mạnh có VGC, GVR, SIP với
tỷ lệ trên 3%. Chiều ngược lại, D2D, TIP, PHR, KBC giao dịch dưới mốc tham chiếu. Chỉ số Vn-Index có lúc giảm tới
gần 17 điểm, sau đó thị trường diễn biến khởi sắc hơn, đã có thời điểm VN-Index vượt lên trên mốc tham chiếu nhờ cổ
phiếu ngân hàng tác động tích cực đến đà hồi phụ của thị trường như ACB, BID, MBB, VIB, trong đó ACB tăng đến
6,5%, MBB tăng 2,3%, SHB tăng 1,3% lên. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như BCM, STB, SSI... cũng đồng loạt tăng giá.
Chiều ngược lại, VIC, VCB, VNM và GAS gia tăng áp lực giảm lên thị trường, cùng với đó, nhiều cổ phiếu lớn như
FPT, NVL, HVN, MWG,...cũng đều chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN-Index tạm dừng phiên sáng ở 1169,93 điểm. Sang
phiên chiều, thị trường chung phục hồi tương đối tốt do lực cầu hấp thụ mạnh, nhiều mã vốn hóa lớn dần thu hẹp biên
độ giảm điểm giúp chỉ số có lúc thêm 1 lần vượt qua tham chiếu. Tuy nhiên, sắc xanh ở chỉ số VN-Index không giữ
được lâu khi luwcjc bán vẫn còn mạnh ở những cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, GAS, VIC, VNM, VPB. Gần cuối
phiên, thị trường giao dịch với biên độ khá hẹp do sàn giao dịch HoSE đạt tới “giới hạn”, Nhóm ngân hàng phân hóa
với VCB, VPB kéo chỉ số đi xuống trong khi ACB, BID và MBB tác động tích cực lên thị trường. Bên cạnh ACB có
lúc chạm mốc giá trần, các mã khác như BVB, SGB, MBB đều tăng trên 2% thị giá. Bên cạnh đó, cổ phiếu BID, CTG,
STB, VIB, LPB, HDB đều đóng cửa trên tham chiếu. Ngược lại, cổ phiếu VPB giảm 1,7%, theo sau là VCB, TCB,
TPB cũng chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu xây dựng phân hóa rõ rệt, trong khi FCN, HBC, TGG ghi nhận mức tăng
khá tốt, song ROS, HUT, PHC và CTD đều giảm giá. Các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dệt may
giao dịch khá giằng co với sắc xanh, đỏ đan xen. Nhóm Khu công nghiệp, cao su có giao dịch khởi sắc hơn với nhiều
mã tăng như NTC, GVR, SZC, SNZ, VRG, SIP, BCM, LHG. Tương tự, nhóm viễn thông, công nghệ cũng giao dịch
tương đối tích cực với CMG, FOC, FOX, YEG, CTR, VGI, VTK, TTN tăng điểm. Chốt phiên giao dịch, chỉ số VNIndex tạm duwngfg ở 1173,5 điểm, giảm nhẹ 0,88 điểm so với tham chiếu; Chỉ số HNX dừng ở 231,18 điểm, tăng nhẹ
0,22 điểm so với tham chiếu-Về cuối phiên, bất ngờ SHB tăng điểm nhẹ 0,6%, THD thu hẹp đà giảm về mức giá tham
chiếu, cùng với đó các mã tác động tích cực như L14 +9%, HHC +8,3%, CEO +4,7%, VNR +4,4%, VNT, VGS, CSC
tăng hết biên độ đã góp phần giúp chỉ số giữ vững sắc xanh. Ở chiều ngược lại, DTK -7,2%, PVS -3,2%, MVB -5,7%,
PVI -0,6%, PTI -2,7%, PHP, VCS, SCI, HUT, PSD giao dịch kém sắc là lực cản khiến chỉ số không thể nới rộng.
Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN-Index gặp áp lực bán đầu phiên chủ yếu tới từ nhóm mã vốn hóa lớn
và bluechips. Nguyên nhân chủ yếu khả năng do sự tăng điểm bất thường tại cuối phiên đáo hạn phái sinh ngày hôm
qua khiến lực bán tăng mạnh tại đầu phiên sáng nay. Về gần cuối phiên, chỉ số giữ được vùng cân bằng quanh tham
chiếu và đi ngang sau đó khi hệ thống sàn giao dịch đi tới giới hạn. Độ rộng thị trường phiên hôm nay sắc đỏ vẫn
chiếm ưu thế với 229 mã giảm điểm, 204 mã tăng. Rổ VN30 chủ yếu giảm điểm khi tới 22/30 mã giảm, chỉ 6 mã tăng
điểm, khối lượng khớp lệnh tại rổ này phiên hôm nay đạt 166,2 triệu đơn vị- giảm 9,3% so với phiên trước đó, chủ yếu
tập chung ở các mã như MBB (30 triệu), STB (22,6 triệu), HPG (17 triệu), TCB (12,8 triệu), CTG (12,1 triệu)…chỉ số
VN30 kết phiên giảm 7,35 điểm. Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 547,6 triệu đơn vị, giảm
6,4%, giá trị đạt khoảng 13.528 tỷ đồng, giảm 3,3% so với phiên trước đó-Thanh khoản vẫn giữ ở mức khá cao. Khối
ngoại mua bán khá cân bằng phiên hôm nay khi họ bán ròng chỉ khoảng gần 12 tỷ đồng, tính chung ở cả 3 sàn. Ở chiều
mua, họ tập chung mua chủ yếu VHM (88,6 tỷ), VCB (75,3 tỷ), CCQ FUEVFVND (63,9 tỷ), MSN (50 tỷ), MBB (45,5
tỷ), VIC (37,4 tỷ),…lực bán ròng mạnh tập chung chủ yếu ở các mã như VNM (116,2 tỷ), CTG (96,3 tỷ), HSG (54,5
tỷ), NVL (44,4 tỷ)… Với dòng tiền gia nhập trở lại và cây nến hồi phục khá tốt trong phiên,, tạo sự cân bằng và nền
giá tích lũy vững vững ở quanh mốc tiếp hiện tại. Dự báo, ở phiên tuần tới chỉ số VN-Index sẽ có nhiều nhiều xung lực
hơn để tiến tới gần ngưỡng kháng cự 1195 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng này khá cao nhiều khả năng sẽ chỉ số
diễn biến dao động khá mạnh. Ngưỡng hỗ trợ của chỉ số ở vùng 1140 điểm. Ở phía hợp đồng phái sinh, ¾ hợp đồng
giảm điểm, chỉ duy nhất hợp đồng tháng 9 tăng nhẹ 0,5 điểm, ở basic dương 5,01 điểm. Hợp đồng tháng 3VN30F2103 giảm 5 điểm, dừng ở 1178 điểm, ở basic âm 2,59 điểm, biên độ basic âm đã thu hẹp dần, cho thấy nhà
đầu tư đã lạc quan hơn đôi chút nhưng sự thận trọng vẫn chưa được rũ bỏ. Tổng khối lượng hợp đồng phái sinh phiên
hôm nay đạt gần 169 nghìn.
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Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 19/02/2021.
STT

Mã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VIC
VHM
VRE
MSN
VCB
BID
CTG
MBB
TCB
VPB
VNM
SAB
GAS
PLX
NVL

Mức dao động trong
ngày (đồng)
-1.000
-100
-350
-200
-700
+700
+200
+650
-200
-700
-1.000
-800
-1.200
+100
-1.200

% Dao
động
-0,91%
-0,1%
-1%
-0,21%
-0,69%
+1,61%
+0,54%
+2,48%
0,51%
-1,69%
-0,92%
-0,42%
-1,33%
+0,18%
-1,47%

Tỷ trọng so với VNIndex
9,2%
6%
1,8%
2,55%
9,25%
4,85%
3,3%
1,6%
2,6%
1,9%
6%
3,3%
4,2%
1,75%
1,7%

Mức độ ảnh hưởng đến VNIndex (điểm)
-0,897
-0,091
-0,210
-0,063
-0,693
+0,763
+0,199
+0,498
-0,185
-0,450
-0,555
-0,138
-0,605
+0,033
-0,311
(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giới đầu tư phố Wall ồ ạt thoát hàng.
-Đầu ngày thứ Năm, thị trường tập trung vào báo cáo thất nghiệp tuần qua tại Mỹ. Theo Bộ Lao động Mỹ, số người xin
trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 13/2 ghi nhận mức 861.000 người (số liệu đã được điều chỉnh
theo mùa). Con số trên cao hơn so với mức 848.000 ghi nhận trong tuần trước đó và vượt khá xa mức dự báo 765.000.
Một trong những lý do dẫn đến sự gia tăng trên đến từ việc việc các nhà máy ô tô bắt đầu đóng cửa tạm thời từ tuần
trước do tình trạng thiếu chip bán dẫn toàn cầu.
Theo giới quan sát, mặc dù nền kinh tế Mỹ trong quý đầu tiên có vẻ phục hồi mạnh hơn dự kiến, nhưng điều này
dường như không đúng với thị trường lao động tại thời điểm hiện tại. Tốc độ triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19
gia tăng, số ca nhiễm mới giảm, kết quả kinh doanh quý IV/2020 của doanh nghiệp khả quan và hy vọng về nền kinh
tế tốt hơn trong nửa cuối năm 2021 đã đưa thị trường chứng khoán lên mức kỷ lục trong tháng này, song hiện tại các
nhà đầu tư hiện đang có ít lý do hơn để xuống tiền.
Trong khi đó, chỉ số sản xuất Fed Philadelphia giảm xuống mức 23,1 trong tháng 2 từ mức 26,5 trong tháng trước. Dữ
liệu kinh tế đáng thất vọng được kết hợp bởi kết quả kinh doanh quý IV yếu hơn kỳ vọng từ nhà bán lẻ lớn nhất thế
giới Walmart khiến thị trường bán tháo trên diện rộng.
Mặt khác, số ca nhiễm Covid-19 đang giảm ở Mỹ với trung bình cả nước có 77.661 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần
qua, giảm 43% so với mức trung bình hai tuần trước và cho đến nay đã có 57,4 triệu người Mỹ, tương đương 17% dân
số, được tiêm chủng, tỷ lệ 1,61 triệu liều mỗi ngày, theo dữ liệu tổng hợp từ Đại học Johns Hopkins . Tại Washington,
các nhà lập pháp vẫn đang tích cực thảo luận về các điều khoản trong gói viện trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD của
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính quyền ông Biden dự kiến vào tháng tới sẽ đưa ra kế hoạch phác thảo một chương
trình nghị sự tập trung nhiều vào cơ sở hạ tầng.
Kết thúc phiên 18/2, chỉ số Dow Jones giảm 119,68 điểm (-0,38%), xuống 31.493,34 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm
17,36 điểm (-0,44%), xuống 3.913,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 100,14 điểm (-0,72%), xuống 13.865,36
điểm.
-Chứng khoán châu Âu đánh dấu phiên thứ ba liên tiếp giảm điểm vào thứ Năm khi một loạt các báo cáo kết quả kinh
doanh đáng thất vọng từ các tên tuổi lớn được công bố. Cụ thể, hãng sản xuất máy bay Airbus lỗ ròng 1,3 tỷ USD
trong năm 2020 và sẽ không trả cổ tức cho năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hãng hàng không Air FranceKLM ghi nhận mức lỗ ròng lên tới 8,6 tỷ USD trong năm 2020, đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ
trước đến nay. Doanh thu của hãng đã giảm gần 60% xuống còn 13,37 tỷ USD trong bối cảnh số lượng khách giảm
67% xuống còn 28,8 triệu người. Trong khi đó, Orange, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Pháp, cũng báo cáo lợi nhuận
hoạt động cốt lõi giảm trong quý IV.
Kết thúc phiên 18/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 93,75 điểm (-1,49%), xuống 6.617,15 điểm. Chỉ số DAX tại giảm
22,34điểm (-0,16%), xuống 13.886,93 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 37,51 điểm (-0,65%), xuống 5.728,33 điểm.
Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm khi các nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn sau đợt tăng mạnh mẽ gần
đây kéo chỉ số chính vượt mốc 30.000 điểm
-Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc đánh dấu phiên giao dịch đầu tiên của năm Tân Sửu với một phiên tăng điểm.
Chứng khoán Hồng Kông giảm khi giới đầu tư chốt lời sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp trước đó. Chứng khoán Hàn
Quốc giảm bởi những lo lắng về tình hình dịch Covid-19 trong nước kéo dài.
Kết thúc phiên 18/2, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 56,10 điểm (-0,19%), xuống 30.236,09 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 20,27 điểm (+0,55%), lên 3.675,36 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
giảm 489,67 điểm (-1,58%), xuống 30.595,27 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 47,07 điểm (-1,50%), xuống
3.086,66 điểm.
-Giá vàng giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Năm sau 5 phiên liên tiếp lao dốc. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 của Mỹ giảm
đã hỗ trợ giá vàng. trong phiên đêm qua, song vẫn không thể kéo kim loại quý này tăng trở lại.
Kết thúc phiên 18/2, giá vàng giao ngay giảm 0,60 USD (-0,03%), xuống 1.775,30 USD/ounce. Giá vàng tương lai
giao tháng 3 tăng 2,20 USD (+0,12%) 1.774,0 USD/ounce.
-Giá dầu quay đầu giảm trong phiên ngày thứ Năm bất chấp tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh do giới đầu tư chốt lời
sau chuỗi phiên tăng giá liên tiếp được thúc đẩy bởi tình hình thời tiết giá lạnh ở bang sản xuất năng lượng lớn nhất
của Mỹ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Năm cho biết, các kho dự trữ dầu thô giảm 7,3 triệu thùng trong
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tuần tính đến ngày 12/2, so với kỳ vọng giảm 2,4 triệu thùng của các nhà phân tích.
Kết thúc phiên 18/2, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,62 USD (-1%), xuống 60,52 USD/thùng. Giá dầu thô
Brent giảm 0,41 USD (-0,6%), xuống 62,26 USD/thùng.
Nguyên nhân khiến chứng khoán Việt Nam hồi phục nhanh hơn trong đợt bùng phát Covid lần ba.
Trong bản báo cáo mới công bố, VinaCapital cho biết, chỉ số VN-Index giảm 7% trong phiên giao dịch đầu tiên khi
Việt Nam công bố các ca nhiễm Covid-19 vào ngày 27/1/2021. Đây là mức giảm mạnh nhất trong 1 phiên giao dịch.
Tuy nhiên, trong vòng 1 tuần, chỉ số VN-Index đã hồi phục trở về mức trước đó.
Trong tương quan so sánh, chỉ số VN-Index cần 1 tháng để “lấy lại những gì đã mất” khi đợt bùng phát dịch thứ hai
diễn ra vào cuối tháng 7/2020, bất chấp việc khi đó, các ca bệnh mới chưa xuất hiện tại 2 thành phố quan trọng của
Việt Nam là Hà Nội và TP. HCM. Chưa kể, khi đó, các ca bệnh mới không liên quan tới loại virut biến chủng mới từ
Anh, vốn có khả năng lây nhiễm cao hơn và tính chất nguy hiểm, phức tạp lớn hơn.
VinaCapital nhận định, phản ứng của thị trường chứng khoán Việt Nam lần này dễ đánh giá hơn và cũng có phần bình
tĩnh hơn. Theo đó, có 3 nguyên nhân chính giải thích cho diễn biến thị trường.
Thứ nhất, các nhà đầu tư nội địa tự tin hơn vào khả năng kiểm soát đại dịch Covid-19 của Chính phủ. Rõ ràng, ngay
khi dịch bệnh có diễn biến mới, chỉ số VN-Index thường nhanh chóng xuống dốc, nhưng cũng hồi phục lại ngày càng
nhanh.
Theo VinaCapital, thông tin về các ca bệnh mới sẽ ngày càng giảm sức ảnh hưởng lên giá cổ phiếu trong thời gian tới,
nhất là khi Chính phủ Việt Nam duy trì khả năng kiểm soát đại dịch tốt, đồng thời hạn chế được những tác động tiêu
cực của đại dịch tới nền kinh tế Việt Nam.
Thứ hai, số lượng nhà đầu tư cá nhân mới tại Việt Nam đã tăng gấp đôi trong năm 2020. Số lượng tài khoản mở mới
gia tăng nhanh chóng, đạt mức cao nhất trong tháng 12/2020 và tiếp tục tăng thêm 36% trong tháng 1/2020.
Dòng tiền mới trở thành động lực tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư bị thôi thúc tham gia đầu
tư chứng khoán khi lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm trong năm 2020.
VinaCapital đánh giá, không có khả năng lãi suất tăng đáng kể trong năm 2021, một số nhà băng thậm chí tiếp tục đưa
lãi suất xuống mức thấp hơn. Theo đó, nhà đầu tư cá nhân sẽ tiếp tục ủng hộ thị trường chứng khoán trong tương lai
gần.
Thứ ba, có một số yếu tố cổ vũ xuất phát từ thành công của Đại hội Đảng vừa diễn ra. Theo VinaCapital, việc Đại hội
Đảng được tổ chức rất thành công, lựa chọn ra các vị trí cấp cao nhất củng cố niềm tin của nhà đầu tư rằng, chính phủ
Việt Nam sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế hiện tại, tập trung vào tăng trưởng kinh tế.
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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
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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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