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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Kết thúc tuần giao dịch 16-20/3, VN-Index dừng ở mức 

709,73 điểm, tương đương giảm 6,83% so với tuần trước. 

HNX-Index tăng 0,4%, lên 101,79 điểm. Áp lực bán ở các 

cổ phiếu bluechip vẫn còn khá lớn nhưng xuất hiện dòng 

tiền vào bắt đáy đã khiến cho các chỉ số chuyển sang trạng 

thái giằng co mạnh. Ngoài ra 2 quỹ cơ cấu danh mục và tập 

trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VRE, 

VIC,…đã khiến cho các số cổ phiếu này đóng cửa phiên 

cuối tuần ở mức giá sàn. Cụ thể, VRE giảm 15,7% xuống 

20.400 đồng/cp so với đầu tuần, VHM giảm hơn 11%, 

xuống mức 63.800 đồng/cp, VIC giảm 10,8% xuống 82.500 

đồng/cp.  

Bên cạnh đó các cổ phiếu trụ khác như VCB giảm 13,3% so 

với đầu tuần, đóng cửa ở mức 61.500 đồng/cp, SAB giảm 

12,5%, BVH giảm 14,2%,...góp phần vào việc kéo VN-

Index tiếp tục đi xuống. 

Trong khi đó, đứng đầu trong danh sách tăng giá sàn HoSE 

là cổ phiếu CMV của CTCP Thương nghiệp Cà Mau với 

gần 40%. Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp nhưng khối 

lượng giao dịch ở mức thấp, trung bình mỗi phiên chưa 

được 500 cp/phiên. 

2 cổ phiếu khác sàn HoSE tăng giá gần 22% là TV2 của 

CTCP Tư vấn và Xây dựng Điện 2 và VRC của CTCP Bất 

động sản và Đầu tư VRC tăng hơn 20%. 

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 giảm 

giá mạnh nhất sàn HoSE với hơn 30% với 5 phiên sàn liên 

tiếp. Điều đáng chú ý là trước đó một tuần, cổ phiếu YEG 

đã có chuỗi tăng trần 7 phiên liên tiếp nhờ vào thông tin 

tích cực từ việc Yeah1 và Tập đoàn Tân Hiệp Phát hợp tác 

chiến lược toàn diện về việc phát triển các ứng dụng trên 

nền tảng hệ sinh thái công nghiệp truyền thông nhằm tiếp 

cận trực tiếp đến người dùng, đặc biệt là giới trẻ để triển 

khai các chương trình marketing từ 2020. 

 

 

Diễn biến thị trường trong tuần 

  VNIndex HNXIndex 

Điểm số 709,73 101,79 

Thay đổi (%) -6.83%  0.4% 

Mã tăng/giảm 164/163 62/65 

KLGD (Triệu CP/phiên) 210.48 25.63 

GTGD (Tỷ VNĐ/phiên) 6789 299 

 

 

 
    

Tâm điểm nhóm ngành trong tuần 

5 ngành diễn biến tích 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Dầu khí 10.8% PLX, PVD 

Hàng & Dịch vụ Công 

nghiệp 
3.1% PAN,CAV 

Hóa chất 2.6% DCM, DPM 

Điện, nước, xăng dầu khí 

đốt 
-0.2% GAS, SHP 

Du lịch và giải trí -0.4% VIC, VNG 

5 ngành diễn biến tiêu 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Truyền thông -28.5% YEG, PNC 

Bảo hiểm -12.7% BVH, BMI 

Bất động sản -9.8% VIC, VHM 

Ngân hàng -8.6% VCB, CTG 

Thực phẩm và đồ uống -7.7% VNM, SAB 
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TIN TỨC TRONG NƯỚC 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài từ 0h ngày 22/3. 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 118/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính 

phủ về phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 

22/3. Riêng đối với trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước 

ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ 

thuật cao...), Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan 

thực hiện cấp thị thực (nếu cần) và các thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và được cách ly phù 

hợp tại cơ sở lưu trú theo đúng quy định. 

Cơ quan đại diện các nước tại Việt Nam có hình thức cam kết thực hiện giám sát y tế đối với công dân nước mình 

trong thời gian công tác ở Việt Nam. Việt Nam cũng tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các 

trường hợp mang Giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân, áp dụng cùng thời điểm. Giao 

Bộ Y tế chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Đề xuất bổ sung hơn 6.800MW điện gió vào quy hoạch 

Bộ Công Thương vừa đề xuất Thủ tướng bổ sung hơn 6.800MW điện gió vào quy hoạch chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến 2030 và tầm nhìn đến 2045. Nguyên nhân là do nguồn điện than tiếp tục chậm tiến 

độ và điều kiện khí hậu bất lợi. 

Trước đó, vào tháng 2, Viện Năng lượng Việt Nam đã rà soát tổng thể Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhằm đảm 

bảo cân đối cung cầu nguồn điện giai đoạn 2021-2030. Theo đó, công suất điện gió cần bổ sung vào quy hoạch đến 

2025 ở phương án cơ sở là hơn 6.000MW và phương án cao hơn 11.630MW. Trong khi đó, tổng công suất điện gió 

đã được bổ sung quy hoạch hiện mới là 4.800 MW. Như vậy, cần bổ sung thêm hơn 1.200MW ở phương án cơ sở và 

hơn 6.800 MW tại phương án cao. 

Hiện tiến độ các nguồn nhiệt điện theo Quy hoạch VII điều chỉnh đều chậm 1-2 năm và các nguồn nhiệt điện than ở 

phía Nam cũng rơi vào tình trạng tương tự. Việt Nam cũng đã dừng đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận giai 

đoạn đến 2030. Sau khi tính toán cung cầu, Bộ Công Thương thấy rằng có khả năng xảy ra thiếu điện, trước tiên là 

hệ thống điện miền Nam.Vì vậy, sau khi cân nhắc, Bộ quyết định chọn phương án cao bổ sung thêm hơn 6.800 MW 

điện gió vào quy hoạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng. 
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DOANH NGHIỆP 

Khoảng 15% doanh nghiệp cắt giảm quy mô sản xuất từ đầu tháng 3. 

Theo báo cáo về Tình hình lao động, việc làm bị dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona 

(Covid-19) ảnh hưởng từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bước sang đầu tháng 3, đặc biệt từ tuần thứ 2 của 

tháng 3, khi dịch Covid-19 ở nước ta có diễn biến phức tạp, số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất tăng rõ 

rệt, với khoảng trên 15% trong tổng số doanh nghiệp. 

Trước đó, trong tháng 2, qua báo cáo nhanh của các doanh nghiệp, có khoảng 10% doanh nghiệp phải cắt giảm quy 

mô sản xuất. 

Các doanh nghiệp thực hiện cắt giảm tập trung vào ngành dệt may với gần 2,8 triệu lao động đang làm việc. Nhiều 

doanh nghiệp đã phải áp dụng các biện pháp giãn ca, không làm thêm giờ, đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật. 

Dịch vụ vận tải hàng không, vận tải đường sắt, đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho vận tải với gần 500 nghìn lao 

động đang làm việc. Trong đó, vận tải hàng không thực hiện cắt giảm lương từ 20%-40% tùy vào từng vị trí, chưa sa 

thải nhân viên nhưng đang áp dụng biện pháp cho nghỉ luân phiên để tiến tới giảm lương. Do vậy, tình hình dịch 

bệnh kéo dài, nguy cơ hàng nghìn lao động thuộc ngành này cũng sẽ bị mất việc làm trong thời gian tới. 

Giá về đáy một năm, GTNfoods muốn mua 9 triệu cổ phiếu quỹ 

GTNfoods (HoSE: GTN) công bố đăng ký mua lại 9 triệu cổ phiếu, tương đương 3,6% vốn làm cổ phiếu quỹ. Thời 

gian dự kiến giao dịch sau khi UBCKNN chấp thuận và tuân thủ quy định về công bố thông tin. Nguồn thực hiện là 

thặng dư vốn cổ phần của công ty. Tại thời điểm 31/12/2019, số thặng dư này là 245 tỷ đồng. 

Giao dịch mua cổ phiếu của GTNfoods quỹ diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, giá cổ phiếu 

GTN cũng mất 41% chỉ trong 3 tháng. Chốt phiên giao dịch ngày 20/3, cổ phiếu này còn 13.200 đồng/cp, mức giá 

thấp nhất trong một năm trở lại đây. 

Cuối năm 2019, Vinamilk (HoSE: VNM) đã nâng tỷ lệ sở hữu tại GTN lên 75% vốn, trở thành công ty mẹ. Tổng 

giám đốc Vinamilk Mai kiều Liên được bầu làm Chủ tịch HĐQT GTNfoods. Các nhân sự khác của Vinamilk cũng 

trở thành CEO hay vào HĐQT GTNfoods. 

Trong khi đó, cổ đông lớn Invest Tây Đại Dương liên tục bán ra cổ phiếu GTN. Gần đây nhất vào ngày 10/3, cổ đông này bán 

5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu về còn 7,9% với mục đích cơ cấu danh mục. Invest Tây Đại Dương từng là cổ đông lớn sở 

hữu hơn 28% vốn GTN, đồng thời là đơn vị từng phản đối đề nghị chào mua công khai của Vinamilk. 
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https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-gtnfoods/doanhnghiep-243
https://ndh.vn/cong-ty-co-phan-sua-viet-nam/doanhnghiep-1506
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Ngành du dịch Đông Nam Á gặp khó khăn do dịch Covid-19 

Hãng tin Nikkei của Nhật Bản ngày 20/3 đã có bài phân tích về tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

đối với ngành du lịch của Đông Nam Á, từ đó tác động đến nguồn thu ngân sách của nhiều quốc gia ở khu vực này. 

Theo bài viết này, dịch Covid-19 đang cho thấy "sự mong manh" của các nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch và gây 

không ít khó khăn cho các nền kinh tế Đông Nam Á. 

Các nền kinh tế Đông Nam Á phụ thuộc rất nhiều vào khách du lịch trong và ngoài nước. Tại Thái Lan, doanh thu 

của ngành du lịch nước này trong tháng Một vừa qua đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước đó. Nhiều nhà điều hành 

khách sạn cho biết tỷ lệ đặt phòng chỉ ở mức khoảng 50% trong tháng Hai vừa qua và dự kiến các khoản lỗ đáng kể 

sẽ xảy ra trong quý I này. 

Theo thống kê của Hội đồng Du lịch thế giới, khách du lịch đã đóng góp tới 13% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 

khu vực Đông Nam Á vào năm 2018, cao thứ hai thế giới chỉ sau khu vực Caribe. 

Dịch vụ cho khách du lịch nước ngoài đã tạo ra 220 tỷ USD doanh thu của khu vực Đông Nam Ấ trong năm 2018, 

cao hơn so với các con số tương ứng của công nghiệp ôtô và than đá. 

Covid-19 làm gia tăng khoảng cách thu nhập trong xã hội Trung Quốc 

Khoảng 1/3 số hộ gia đình tại Trung Quốc, với thu nhập hàng năm rơi vào khoảng 10.000 - 30.000 nhân dân tệ cho 

biết thu nhập của họ có thể giảm mạnh trong năm 2020. Trong khi đó, đối với các hộ gia đình có mức thu nhập cao 

hơn, trên 200.000 nhân dân tệ/năm (tương đương 28.500 USD), con số này chỉ là 11%, theo khảo sát được thực hiện 

vào tháng 2 bởi Gan Li, giáo sư kinh tế Đại học Texas A&M. 

Chỉ 13% trong tổng số gia đình giàu có, với thu nhập hàng năm lên tới hơn 1,3 triệu nhân dân tệ (185.000 USD) chia 

sẻ Covid-19 có ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của họ. Con số này đối với những hộ gia đình thu nhập thấp hơn, 

dưới 423.000 nhân dân tệ (tương đương 60.000 USD) là khoảng 50%. Khảo sát được thực hiện trên khoảng 2.000 hộ 

gia đình có thu nhập khác nhau. 

Kết quả khảo sát, chưa được chính thức công bố, ngầm ám chỉ khoảng cách thu nhập giữa người dân Trung Quốc có 

thể sẽ bị nới rộng thêm trong năm 2020, cho dù Bắc Kinh đã nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm thu hẹp chênh lệch 

này. 

Trang | 4 



 

 
 
 

 

BẢNG TIN TUẦN | 16/03 – 20/03 

 

 

 

HÀNG HÓA 

Giá dầu giảm, WTI có tuần tệ nhất gần 30 năm 

Giá dầu Brent tương lai giảm 1,49 USD, tương đương 5,2%, xuống 26,98 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 

2,69 USD, tương đương 10,7%, xuống 22,53 USD/thùng. Đây là tuần giảm thứ 4 của cả hai loại dầu với Brent mất 

20%, WTI mất 29%, giảm sâu nhất kể từ chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. 

  

Thị trường năng lượng lao dốc trong bối cảnh virus corona lan rộng khắp thế giới và OPEC cùng đồng minh, tức 

OPEC+, không nhất trí được thỏa thuận giảm sản lượng, dẫn đến cuộc chiến giá dầu Arab Saudi – Nga. 

 
Arab Saudi thông báo tăng sản lượng lên 12,3 triệu thùng/ngày, cao kỷ lục, trong tháng 4. 

 
Giá vàng. 

 
Giá vàng ngày 20/3 tăng 3% nhờ ngân hàng trung ương các nước tung hàng loạt biện pháp tài chính và tiền tệ để 

kích thích kinh tế, giảm bớt nhu cầu nắm giữ tiền mặt của nhà đầu tư. 

  

Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 27,4 USD lên 1.498,8 USD/ounce. 

  

Giá vàng tương lai tăng 0,4% lên 1,484,6 USD/ounce. 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 
 

 
  

Top 10 Cổ phiếu giảm trên HOSE 
 
 

 
 

Top 10 cổ phiếu tăng trên HOSE 

 
 

 
 
 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT - DỰ BÁO VNIndex  

 

 
 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 
Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có khả năng tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần sau 23/03/2020. 

Chỉ số được dự báo sẽ , với việc nhiều nhóm cổ phiếu bién động cân bằng hơn khi hoạt động tái cơ cấu 

dnah mục của các quỹ ETF qua đi. Rủi ro giảm điểm vẫn đang hiện hữu, tuy nhiên chúng tôi cho rằng sẽ 

xuất hiện những phiên tăng giảm đan xen do sau thời giam giảm điểm mạnh nhiều cổ phiếu rơi vào trạng 

thái quá bán. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội cho một số nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể mua vào 

các cổ phiếu được khuyến nghị. 
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KHUYẾN CÁO 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC), chỉ cung cấp những thông tin 

chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Báo cáo này không được xây dựng để 

cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ 

chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn 

tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định, dự báo và 

quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần 

Chứng khóa Eurocapital (ECC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và 

không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong 

báo cáo này, cũng như không cịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng  toàn bộ hay một 

phần nội dung của báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên 

sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này 

có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền là tài sản của Công ty Cổ phần 

Chứng khooán Eurocapital (ECC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của ECC 

đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình 

thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Eurocapital. 

 

Công ty cổ phần chứng khooán Eurocapital 

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