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16/03/2020 MORNING NOTE – Fed khởi động lại chương trình QE 

 

Mã Ngày 
Thay đổi 

(.000) 
M/B ước 
tính (tỷ) 

Tỷ lệ 
Premium 

VanEck 13/03 -50 -14 -6.58% 

DB FTSE 12/03 -115 -66 -0.88% 

Ishares MSCI 
Frontier 100 ETF 

13/03 - - -2.82% 

Kim Kindex VN30 12/03 - - -3.13% 

Premia MSCI 13/03 - - 1.77% 

E1VFVN30 12/03 -5,900 -71 -1.32% 

 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 
Fed tiếp tục hạ lãi suất khẩn cấp thêm 1% và bơm gói 

nới lỏng định lượng 700 tỷ USD. Fed tỏ ra lo ngại về 

tác động của dịch bệnh Covid-19 có thể sẽ ảnh hưởng 

đến hoạt động của nền kinh tế và tình hình tài chính toàn 

cầu cũng bị ảnh hưởng đáng kể, đây là lần thứ 2 liên tiếp 

Fed quyết định khẩn cấp cho thấy mức độ ảnh hưởng 

của dịch bệnh đang tác động rất mạnh, đặc biệt là tình 

hình TTCK toàn cầu. 

• Chỉ số Dow Jones đã có nhịp hồi phục mạnh 

trong phiên giao dịch cuối tuần, nhưng nhịp hồi 

phục này vẫn chưa thay đổi được xu hướng 

GIẢM ngắn hạn hiện tại. Đồng thời, chỉ số 

S&P500 Future giảm mạnh và vẫn biến động 

mạnh với biên độ cực đại cho thấy rủi ro biến 

động vẫn còn cao, nhưng điều này cũng cho thấy 

chỉ số này cũng sớm chuyển sang giai đoạn 

sideways. 

 

Diễn biến giá của chỉ số Dow Jones 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 711 tỷ trong phiên hồi phục cuối tuần. Khối ngoại phần 

lớn tập trung bán ròng nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM, VRE). Ở chiều mua ròng, khối ngoại giao 

dịch khá thấp và tập trung mua ròng ở nhóm vận tải, sản xuất dầu khí, bán lẻ,… Đồng thời, quỹ Van 

Eck cũng đã công bố kết quả cơ cấu danh mục trong quý 1/2020, ROS sẽ bị loại ra và quỹ này không 

thêm bất kỳ cổ phiếu Việt Nam nào, đây cũng là kết quả tương tự như quỹ DB FTSE đã công bố trước 

đó. 

• Đồ thị giá của ROS đã giảm về gần mức thấp nhất trong lịch sử kể từ khi niêm yết và đà giảm 

của ROS bắt đầu kéo dài kể từ năm 2018. Hiện tại, mức Stock Rating của ROS chỉ ở mức 44 

điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng trung hạn của cổ phiếu này ở mức TIÊU CỰC. 

 

Diễn biến giá của cổ phiếu ROS 

--------------------------------------- 

Tâm lý bi quan thái quá đang diễn ra thể hiện qua ba chỉ báo: Độ rộng thị trường, tỷ lệ % cổ phiếu 

giao dịch trên đường trung bình 50 ngày và tỷ lệ % cổ phiếu phân bổ đều đồng loạt giảm mạnh. Trong 

lịch sử, cả ba chỉ báo này đều rất ít xuất hiện giảm cùng lúc về vùng quá bán, đặc biệt kể từ 2016 khi 

nhiều doanh nghiệp mới niêm yết và dòng tiền cũng phân hóa rõ rệt hơn nên cả ba chỉ báo này rất ít 

khỉ giảm sâu cùng về vùng quá bán. Do đó, với hiện tượng giảm mạnh về quá bán ở cả ba chỉ báo cho 

thấy tâm lý nhà đầu tư đang trở nên bị quan thái quá và xác suất cao chúng tôi đánh giá thị trường 

sớm hình thành vùng đáy trong vài phiên tới. 
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Diễn biến giá của chỉ số VN-Index và các chỉ báo tâm lý 
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QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục về lại vùng 780 điểm của chỉ số VN-Index. Điểm tích 

cực là lực cầu bắt đáy gia tăng và TTCK thế giới đã hồi phục vào phiên cuối tuần cho nên tâm lý có thể 

sẽ tích cực hơn ở các phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, tỷ trọng cổ phiếu tiếp tục giảm và dưới mức 

10% cho thấy khả năng cao thị trường sẽ sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn. 

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức GIẢM xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số 

chính với mức kháng cự ở mức 795.05 điểm của chỉ số VN-Index và 107.09 điểm của chỉ số HNX-

Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường cho đến khi xu 

hướng ngắn hạn xác lập đà tăng trở lại. Đồng thời, các vị thế bắt đáy trước đó thì có thể tiếp tục nắm 

giữ và không giải ngân thêm để chờ sự phản ứng của lượng lớn cổ phiếu về tài khoản. 

Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn: 10% cổ phiếu/90% tiền. 

Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 20% cổ phiếu/80% tiền. 

 

Biểu đồ tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN 

CP Giá 
Xu hướng 
ngắn hạn 

Xu hướng 
trung hạn 

Ngày khuyến 
nghị MUA 

Giao 
dịch T+ 

Giá mua 
ngắn hạn 

Mức cắt lỗ 
ngắn hạn 

%Lợi 
nhuận 

Khuyến 
nghị 

Trạng thái xu hướng 

HID 3.22 TĂNG TĂNG 13/3/2020 T+1           3.06            2.66  5.23% NẮM GIỮ Bien dong manh 

Chú thích: 

• Rủi ro cao: Khi chúng tôi đánh giá ở mức này thì nhà đầu tư nên chuyển từ vị thế NẮM GIỮ 

sang CHỐT LỜI 1/2 tỷ trọng đang nắm giữ 

• Rủi ro tăng nhẹ: Nhà đầu tư có thể tiếp tục NẮM  

• GIỮ và dừng mua 

• Rủi ro thấp: Nhà đầu tư có thể tiếp tục NẮM GIỮ hoặc tiếp tục mua vào 
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