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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tuần qua 30/3 – 3/4, VN-Index dừng ở mức 

701,8 điểm, tăng 0,8% so với tuần trước. HNX-Index tăng 

0,5% lên 97,84 điểm. Thanh khoản của thị trường không 

được cải thiện nhiều so với tuần trước. 

Trong tuần, nhà đầu tư trải qua những cung bậc cảm xúc 

khác nhau. Phiên đầu tuần là tình trạng hoảng loạn và bán 

tháo khi nhiều cổ phiếu bluechip đồng loạt giảm sàn, khiến 

cho các chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ. Những phiên sau đó, 

thị trường khởi sắc trở lại, nhà đầu tư phản ứng trước những 

thông tin ADB dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam năm 2020 sẽ đạt mức 4,8% nhưng vẫn là một trong 

những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất 

khu vực châu Á. Nếu khống chế được dịch bệnh trong nửa 

đầu năm 2020, tăng trưởng của Việt Nam sẽ hồi phục trở lại 

mức 6,8% vào năm 2021 và duy trì mạnh mẽ trong trung và 

dài hạn. 

Ngoài ra, diễn biến tăng mạnh của giá dầu thế giới góp 

phần tác động đến tâm lý của nhà đầu tư. Theo đó, hầu hết 

tất cả các ngành có tính thị trường cao như chứng khoán, 

ngân hàng, dầu khí, bất động sản,.. đều giao dịch tích cực 

trở lại. Một số cổ phiếu như VIC, BID, VCB hỗ trợ tích cực 

nhất cho VN-Index, đóng góp 4,05, 1,49 và 1,48 điểm. Ở 

chiều ngược lại, VHM dừng ở mức 57.700 đồng/cp, giảm 

3,8% so với tuần trước, SAB giảm 3,5% xuống 125.000 

đồng/cp, VPB giảm 10,2% xuống 17.550 đồng/cp,…đã kìm 

hãm đà hồi phục của các chỉ số. 

 

 

Diễn biến thị trường trong tuần 

  VNIndex HNXIndex 

Điểm số 701.8 97,84 

Thay đổi (%) +0.80%  +0.5% 

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 

Bảo hiểm 7.4% BVH, PGI 

Truyền thông 3.9% YEG, PNC 

Thực phần và đồ uống 1.9% VNM, SAB 

Bất động sản -0.1% VIC, NVL 

Y tế -1.4% DHG, DBD 

5 ngành diễn biến tiêu 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Bán lẻ -16.1% MWG, FRT 

Tài nguyên cơ bản -11.5% HPG, HSG 

Ô tô và phụ tùng -9.2% TCH, DRC 

Dịch vụ tài chính -8.7% SSI, HCM 

Công nghệ thông tin -8.3% FPT, SAM 
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TIN TỨC TRONG NƯỚC 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Bộ Công Thương: Khâu trung gian không đẩy giá thịt lợn lên cao 

Từ ngày 1/4 vừa qua, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đã thống nhất cam kết giảm giá thịt lợn hơi xuống 

còn 70.000 đồng/kg, nhằm hạ giá bán thịt lợn đến tay người tiêu dùng theo đúng tin thần chỉ đạo của Bộ 

NN&PTNT. Tuy nhiên, trong những ngày qua, giá bán thịt lợn trên thị trường vẫn còn khá cao, đặc biệt là tại các 

chợ dân sinh. 

Thông tin khảo sát giá lợn hơi trên cả nước cập nhật đến ngày 3/4 cho thấy đã có xu hướng giảm. Cụ thể, tại miền 

Bắc, giá dao động từ 76.000 - 80.000 đồng/kg; miền Trung từ 73.000 - 76.000 đồng/kg và miền Nam từ 70.000 - 

79.000 đồng/kg. 

Giá lợn hơi tại Hà Nội ngày 3/4 vẫn ở mức 78.000 đồng/kg; Vĩnh Phúc 78.000 đồng/kg; Hưng Yên 80.000 đồng/kg, 

Hà Nam 76.000 đồng/kg; Đồng Nai 79.000 đồng/kg; TP HCM 79.000 đồng/kg; Bình Dương 75.000 đồng/kg; Cần 

Thơ 78.000 đồng/kg; Vĩnh Long 76.000 đồng/kg… 

Tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, các tiểu thương cho biết giá thịt lợn có giảm nhưng không nhiều vì hiện nay hầu 

hết tiểu thương đều không tham gia giết mổ, chế biến thịt lợn trực tiếp, mà thường lấy qua các cơ sở chế biến lợn thịt 

số lượng lớn. Khi giá thịt từ các cơ sở vẫn còn cao thì giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng chưa thể giảm nhanh như 

dự kiến. 

Hải sản giảm giá tới 50%, Hà Nội mong dân ‘giải cứu’ cá hồi, hàu 

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chiều nay, Phó giám đốc Sở Công Thương Trần 

Thị Phương Lan cho biết, sau 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị số 05 của UBND TP, Sở đã rà 

soát với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các nguồn cung về lương thực thực phẩm, sản xuất để tính toán 

lượng thừa thiếu, đảm bảo cân đối cung cầu. 

Theo bà Lan, hiện nay, mặt hàng rau củ quả, Hà Nội đang kết nối với Sở Công Thương một số tỉnh khu vực phía 

Bắc như Hải Dương, Bắc Giang, Hoà Bình, Sơn La nên nguồn cung rau củ quả rất nhiều, không đáng lo ngại. 

Về thuỷ hải sản, nguồn cung hiện nay cũng rất dồi dào. “Chúng tôi rất mong người dân thủ đô tiêu thụ đỡ cho các 

doanh nghiệp các mặt hàng như cá hồi, ngao, hàu và các loại cá khác trong miền Tây.Hiện nay xuất khẩu kém, các 

nhà hàng, khách sạn nghỉ nên giá thuỷ hải sản hầu hết giảm từ 30 - 50%. Người dân tiêu thụ các sản phẩm này là 

giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn”, Phó giám đốc Sở Công Thương bày tỏ. 
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DOANH NGHIỆP 

Hơn 210.000 doanh nghiệp chỉ cầm cự được 3 tháng? 

Theo kết quả khảo sát, đánh giá tình hình các doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Hội Doanh nhân 

trẻ VN thông tin những doanh nghiệp vừa và nhỏ là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất. 

348 doanh nghiệp tại TP HCM, Hà Nội, Bình Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn… tham gia cuộc khảo sát từ ngày 17/3 

đến 26/3. Thị trường kinh doanh chủ yếu của các DN là nội địa (chiếm 93%). Kết quả, 35% DN cho rằng sẽ cầm cự 

được 3 tháng nếu dịch bệnh kéo dài (tương đương hơn 210.000 đơn vị trong tổng số 766.000 doanh nghiệp hiện nay 

- PV), 38% DN cầm cự được 6 tháng, 13% DN cầm cự được 1 năm và 14% DN cầm cự được trên 1 năm. 

Những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, du lịch hầu như không có hoạt động, 

các đơn hàng đã đặt trước đều bị hoãn, hủy trong khi tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác vẫn phải thanh toán theo 

hợp đồng. Các DN vận tải không có khách hoặc có rất ít và bị hạn chế giao thương. Các DN sản xuất, xây dựng bị 

hạn chế không nhập nhẩu được nguyên vật liệu từ nước ngoài dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, 

mặt khác, hàng hóa của doanh nghiệp sản xuất ra không xuất khẩu được, hoặc xuất đi rồi lại bị trả lại do đối tác hủy 

đơn hàng vì nằm trong vùng dịch bị cách ly. 

Bộ Giao thông đề xuất ưu đãi thuế giúp hàng không, hàng hải ứng phó Covid-19 

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xem xét miễn, giảm một số 

loại thuế đối với doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải. 

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 

23/1 - 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. 

Trường hợp cân đối ngân sách gặp khó khăn thực hiện chính sách giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường 

đối với nhiên liệu bay. Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp được giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp 

ngân sách. 

Bộ Giao thông Vận tài cũng đề nghị giảm, tạm hoãn nộp các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, 

thuế nhà thầu nước ngoài cho toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ ngày 23/1 - 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi 

Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Toàn cầu hoá có thể chống lại đại dịch? 

Các nhà máy và cửa hàng hoạt động chậm lại hoặc đóng cửa, đại dịch virus corona đang thử thách chuỗi cung ứng 

quốc tế - đặc điểm chỉ rõ nhất tính chất của thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Các quy trình sản xuất đa nhà máy và 

thường là qua nhiều quốc gia được sử dụng bởi các công ty trên khắp thế giới đang tỏ ra yếu ớt và dễ đứt gãy hơn dự 

đoán. 

Nếu virus và các mảnh vụn kinh tế đổ nát mà nó gây ra không được kiềm chế sớm, việt quất và quả bơ không chỉ là 

những thứ duy nhất biến mất khỏi kệ hàng trong các siêu thị ở vùng trung tây và đông bắc của Mỹ. Ôtô, quần áo, đồ 

điện tử và thuốc men cơ bản sẽ trở nên thiếu thốn khi các nhà máy ở xa mất kết nối với nhau. 

Sự sụp đổ của chuỗi cung ứng toàn cầu đã thúc đẩy những lời kêu gọi đưa việc sản xuất các nguồn cung cấp y tế và 

công nghệ quan trọng trở lại Mỹ. Một động thái nhằm cắt đứt quan hệ thương mại quốc tế và đẩy nhanh quá trình 

loại bỏ toàn cầu hoá. Tuy nhiên, quay trở lại các nguồn lực trong nước (reshore) sẽ mang lại nhiều vấn đề hơn là 

khắc phục trong ngắn hạn và trung hạn, và về lâu dài sẽ khiến các doanh nghiệp Mỹ giảm sức cạnh tranh. 

Trump dọa áp thuế nhập khẩu để bảo vệ ngành dầu Mỹ 

Trong cuộc họp báo hôm qua (4/4) tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết sẽ áp thuế nhập khẩu nếu cần thiết để bảo vệ 

ngành dầu mỏ trong nước. Thông tin này được đưa ra một ngày sau cuộc gặp của ông với lãnh đạo các hãng dầu tại 

Mỹ. Cuộc họp trực tuyến giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh dự kiến vào ngày 

mai đã bị hoãn lại đến cuối tuần. Nguyên nhân là Saudi Arabia và Nga tranh cãi về việc ai có lỗi khi giá dầu lao dốc. 

"Nếu phải áp thuế nhập khẩu dầu, hoặc làm điều gì đó để bảo vệ hàng chục nghìn lao động ngành năng lượng và các 

công ty tuyệt vời của chúng ta, tôi sẽ làm", Trump cho biết, "Giá dầu thấp sẽ đe dọa công việc của nhiều người". 

Sự lạc quan vào triển vọng OPEC+ đạt thỏa thuận giảm sản xuất đã kéo giá dầu thô tuần này tăng kỷ lục, bất chấp 

nhu cầu đang giảm chưa từng có vì Covid-19. Vì thế, nếu không có thỏa thuận nào cả, giá sẽ rơi tự do trở lại. Ngành 

dầu mỏ Mỹ cũng đang chia rẽ với ý kiến thuế nhập khẩu. Một số hãng khai thác dầu đá phiến độc lập – bị tác động 

mạnh nhất từ đà lao dốc gần đây – tỏ ý ủng hộ. Trong khi đó, các hãng lọc dầu và các công ty lớn lại phản đối. Viện 

Xăng dầu Mỹ - cơ quan sắp xếp cuộc gặp hôm thứ sáu - cho rằng thuế nhập khẩu sẽ tạo thêm bất ổn với thị trường 

dầu toàn cầu vốn đã rất rối ren. 
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HÀNG HÓA 

Giá dầu tăng hơn 13% nhờ kỳ vọng Nga, Arab Saudi ngừng cuộc chiến giá 

Giá dầu Brent tương lai tăng 4,17 USD, tương đương 13,9%, lên 34,11 USD/thùng, chốt tuần tăng 36,8%. Giá dầu 

WTI tương lai tăng 3,02 USD, tương đương 11,93%, lên 28,34 USD/thùng, chốt tuần tăng 31,8%. Đây là tuần tăng 

nhiều nhất lịch sử đối với cả hai loại dầu. 

  

Thị trường năng lượng đi lên nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald 

Trump nói Nga và Arab Saudi sẽ thương lượng để kết thúc cuộc chiến giá bắt đầu từ đầu tháng trước. Mỹ dự kiến 

không hạ sản lượng của nước này. OPEC dự kiến họp khẩn vào ngày 6/4, do Arab Saudi dẫn dắt, và có thể đạt thỏa 

thuận giảm 10 triệu thùng/ngày, tương đương 10% tổng cung thế giới. 

 

Giá vàng. 

 
Giá vàng ngày 3/4 tăng do bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 cho thấy đợt tăng trưởng việc làm dài 113 tháng tại 

Mỹ đã kết thúc vì virus corona. 

  

Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 11,6 USD lên 1.621,8 USD/ounce. 

  

Giá vàng tương lai tăng 0,5% lên 1.645,7 USD/ounce. 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 
 

 
  

Top 10 Cổ phiếu tăng trên HOSE 
 
 

 
 

Top 10 cổ phiếu giảm 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 

 
Tuần tới chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực, tuy nhiên khả năng thị 

trường xuất hiện những phiên biến động mạnh đan xen trong khi hướng đến mức kháng cự là vẫn còn hiện 

hữu, đặc biệt trong những phiên giao dịch đầu tuần. VN-Index được dự báo sẽ hướng đến vùng kháng cự 

710 – 730 điểm. Đây là vùng kháng cự ngắn hạn của chỉ số nên khả năng chỉ số sẽ gặp áp lực quay đầu 

giảm nhẹ. Diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp và chưa có thông tin tích cực hỗ trợ vì vậy rủi 

ro trước mắt vẫn còn cao. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi và có thể mua vào một số cổ 

phiếu thu hút được dòng tiền trong những phiên gần đây với tỷ trọng thấp. 

 

Trang | 7 



 

 
 
 

 

BẢNG TIN TUẦN | 30/03 – 03/04 

 

 

 

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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