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Thống kê Thị trường 25-29/06
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 25-29/06

HNX

960,78 (-22,39)

106,17 (-5,81)

KLGD bình quân

119,903,182

30,264,116

GTGD bình quân

2,731,102,998

458,446,309

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

54,416,217

3,434,000

KL bán trong tuần

57,380,167

3,440,871

GT mua trong tuần

4,651,252,100

59,791,580

GT bán trong tuần

2,624,914,930

72,426,272

GT mua bán ròng

2,026,337,170

-12,634,692

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,022,474,130

256,876,100

KL đặt bán

1,111,487,490

366,176,400

Bình quân lệnh mua

2,944

4,006

Bình quân lệnh bán

3,759

5,944

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

7,548,980

PVS

5,055,907

HPG

5,171,070

ACB

4,702,090

FLC

5,040,480

SHB

3,794,610

VPB

3,866,630

VGC

3,689,310

MBB

3,536,370

PVX

2,327,415

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

Phòng Phân tích

- Đà giảm điểm vẫn chưa có tín hiệu dừng lại trong tuần
GD vừa qua, mặc dù có sự hồi phục nhẹ ở phiên GD cuối
tuần nhờ lực cầu “chốt NAV” nhưng VN-Index vẫn giảm
hơn 20đ tuần qua. Sự ảm đạm kéo dài trong suốt tuần và
diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành cp, nhóm cp đầu cơ có
1 nhịp tích cực nhưng diễn ra cũng rất ngắn. TT không
xuất hiện cp nào mang tính dẫn dắt để hỗ trợ.
- Thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm đồng thuận với sự
ảm đạm, tương tự như số cp giảm giá áp đảo kèm theo sự
sụt giảm của chỉ số. Khối ngoại mua ròng mạnh tới 2,000
tỷ tuần qua nhưng thỏa thuận mua YEG tới hơn 2,300 tỷ.
- Tâm lý chán nản, uể oải diễn ra trên diện rộng và thể
hiện khá chính xác diễn biến TT, hầu hết các NĐT đều tỏ
ra mệt mỏi và thiếu niềm tin đối với TT chung hiện tại.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sau nhịp test gần 1,000đ mà chúng tôi cho rằng rất khó
vượt qua, đà sụt giảm diễn ra rất nhanh chóng và gần
như không thấy dấu hiệu gượng dậy. Thanh khoản cũng
như dòng tiền dường như đang rút dần ra khỏi TT.
- Động thái chốt NAV Q2 không có tác động đáng kể,
trong khi việc cân đối nguồn tiền, chốt sổ sách của các
định chế tài chính cuối Q2 đã góp phần khiến dòng tiền
vào TT bị hạn chế rõ rệt những phiên GD gần đây.
- Khối ngoại nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận YEG đã bán
ròng trở lại 300 tỷ tuần qua, chúng tôi tiếp tục lo ngại về
động thái rút ròng dòng vốn ngoại chưa có dấu hiệu dừng.
- Những căng thẳng, tin tức vĩ mô trên TT tài chính thế
giới vẫn đang tiếp diễn và ảnh hưởng không nhỏ tới TTCK
VN. Trong khi việc giá dầu tăng lại không tác động tích
cực lên nhóm cp Dầu khí để hỗ trợ TT chung.
- Chúng tôi giữ quan điểm không tích cực về TT hiện tại,
khả năng sớm quay lại test đáy ngắn hạn khá cao, dù sau
đấy nhịp hồi phục xuất hiện cũng không được chúng tôi
đánh giá cao bởi xu thế chung chưa có tín hiệu thay đổi.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng cp thấp, các phiên hồi phục
xen kẽ có thể canh hạ tỷ trọng nếu vẫn đang ở mức cao.
- NĐT dài hạn quan sát các diễn biến về thế giới, vĩ mô,
dòng tiền.. chưa giải ngân khi chưa có sự chuyển biến.
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08% cao nhất kể từ năm 2011 (trong đó quý I +7,45% và quý
II +6,79%). Ngành nông lâm thủy sản tăng cao nhất trong 10 năm (dự kiến 3.95-4.05%)

-

Chỉ số CPI T6 tăng cao nhất trong 7 năm gần đây (+0,61% so với tháng trước và +4,67% so với cùng kỳ).

-

Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6,35% (cùng kỳ năm trước tăng 7,54%).

-

Việt Nam ước xuất siêu 2,71 tỷ USD nửa đầu 2018 (xuất siêu trong T1-4, quay lại nhập siêu trong T5-6).

-

Khai trừ Đảng ông Trần Bắc Hà, xem xét kỷ luật cựu TGĐ Vicem. Xem xét xử lý tướng Phương Minh Hòa và
Nguyễn Văn Thanh. Đề nghị kỷ luật Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn và nguyên BT Nguyễn Bắc Son.

-

Chủ tịch VCCI: Tăng trưởng xuất khẩu năm 2018 có thể cao gấp 2 lần tăng trưởng GDP (đạt 11.5%).

-

Giá trị giao dịch trên thị trường phái sinh ngày 28/06 đạt mức 13.366 tỷ đồng, lập kỷ lục mới.

-

Qua hơn 10 năm, SCIC đã tiếp nhận 1.040 DN và đã bán vốn của 986 DN, trong đó bán hết vốn ở 885 DN.

-

Dự thảo mới dự kiến bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng.

-

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ.

-

VinFast mua lại toàn bộ hệ thống phân phối và sản xuất ô tô của GM Việt Nam.

-

Dự báo ngành xây dựng quý III/2018: 57.3% doanh nghiệp đánh giá thuận lợi hơn và ổn định.

-

ông Đinh La Thăng y án 18 năm tù tại phiên xử phúc thẩm.

-

VEAM chào sàn Upcom vào 2/7 với giá tham chiếu 27.600 đồng/cổ phiếu (MCK:VEA), First Real chính thức
nộp hồ sơ niêm yết lên sàn HoSE.

-

BSR: LNST 6T ước đạt 2.947 tỷ (~85% KH năm); POW: lên kế hoạch niêm yết HoSE trong năm 2018,
chuẩn bị chia cổ tức 3%, LNTT ước tăng trưởng 44% so cùng kỳ; VGC: kế hoạch chuyển sang niêm yết
HOSE trong 2018; MWG: doanh thu 37.080 tỷ – tăng 43% và LNST 1.289 tỷ – tăng 44% so với cùng kỳ;
VCB: LNTT 6 tháng đạt hơn 7.700 tỷ đồng (tăng 52,7% so với cùng kỳ); VIB: LNTT sau 5T đạt 918 tỷ (tăng
gần 230% so cùng kỳ); FLC: Bamboo Airways ký thỏa thuận mua 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner trị
giá 5,6 tỷ USD; HVG: lỗ ròng thêm 208 tỷ đồng sau soát xét;

Thông tin quốc tế:
-

Chứng khoán toàn cầu vừa có đợt rút vốn mạnh nhất 10 năm (12.4 tỷ USD trong tháng 6).

-

Trung Quốc chuẩn bị 100 tỉ USD cho chiến tranh thương mại với Mỹ và sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

-

Trung Quốc sẽ nới lỏng giới hạn vốn ngoại ở nhiều ngành (NH, ô tô, công nghiệp nặng, và nông nghiệp),
đồng thời đang trên đà phá giá đồng Nhân dân tệ (giảm ~3% trong 2 tuần qua).

-

Nợ công của Mỹ trên đà tăng cao kỷ lục trong gần 70 năm qua. Morgan Stanley: Lợi suất trái phiếu chính
phủ Mỹ đã đạt đỉnh ở mức 3.12%.

-

S&P nâng bậc xếp hạng tín dụng cho Hy Lạp (lên mức B+).

-

Giá nhiều đồng tiền về gần 0, bitcoin mất 70% giá trị, thị trường tiền số tiệm cận với bong bóng dot com.
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