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VNDAF 16,035.00 -2.15% -1.75% -0.40% 30.32% 60.35%
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HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH

Trong tuần qua VNINDEX có 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm điểm, chốt tuần ở mốc 1,466.54 điểm (-2.58%). Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE duy trì ở mức cao, đạt
27,144 tỷ đồng/ phiên, tăng +2% so với tuần trước đó. Mặt bằng giá trị giao dịch ở mức cao cho thấy lượng tiền vẫn đang ở lại thị trường chứng khoán. Ngành hàng tiêu
dùng và bất động sản giảm mạnh nhất với những gương mặt như MSN (-11.7%), VHM (-3.7%), NLG (-5.5%), KBC (-8.0%). Đáng chú ý, cổ phiếu HPG cũng giảm -4.4% với
lực bán đến từ khối nhà đầu tư tổ chức.
Giá hàng hóa toàn cầu duy trì ở mức cao, chỉ số hàng hóa toàn cầu CRB Index (do Thomson Reuters cung cấp) tăng +27.1% so với đầu năm đạt mốc 313.86 điểm. Hàng
hóa đang quay trở lại mặt bằng giá cả ở giai đoạn 2010 – 2014 và chưa có mức tăng cao đột biến. Vì vậy chúng tôi cho rằng mức tăng này không đáng lo ngại. Chỉ số
lạm phát sẽ được kiềm tỏa ở mức ổn định trong thời gian tới.
Theo thống kê từ Fiinpro, lực bán ra đến từ phía các tổ chức trong và ngoài nước. Khối nhà đầu tư cá nhân vẫn tiếp tục là bên mua vào trong tuần. Có thể thấy lượng tiền
đầu tư vẫn ở lại thị trường như nhận định ở phần thống kê giao dịch. Như thường lệ, khối nhà đầu tư tổ chức sẽ sớm quay trở lại mua ròng khi những lo lắng về lãi suất
và xung đột địa chính trị được giải tỏa trong tháng 3 này.

DIỄN BIẾN THỊ  TRƯỜNG 

Lượng tiền tham gia đầu tư chứng khoán không có dấu hiệu sụt giảm, chúng tôi dự báo VNINDEX sẽ có tuần giao dịch tích lũy đón chờ các thông tin về lãi suất FED
(16/3) và xung đột Nga – Ukraina. Sự thận trọng đến từ phía các nhà đầu tư tổ chức trong tuần trước, sẽ là động lực nâng đỡ thị trường khi các lo lắng trên được xóa bỏ.
Trong thời gian này, các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ giao dịch trầm lắng. Cơ hội tăng giá tiếp tục nằm ở nhóm cổ phiếu hàng hóa và nguyên vật liệu (xi măng, đá, sắt thép)
phục vụ đầu tư công.
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