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Thống kê Thị trường 30/07-03/08
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 30/07-03/08

HNX

959.6 (+24.08)

106.24 (+0.54)

KLGD bình quân

191,623,852

38,632,174

GTGD bình quân

3,769,898,810

507,555,456

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

63,666,940

7,605,175

KL bán trong tuần

76,355,000

7,717,693

GT mua trong tuần

2,816,384,340

136,920,226

GT bán trong tuần

3,725,848,480

153,382,297

GT mua bán ròng

-909,464,140

-16,462,071

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,660,796,110

338,749,800

KL đặt bán

1,731,096,670

364,096,500

Bình quân lệnh mua

3,569

4,780

Bình quân lệnh bán

4,192

5,354

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

13,640,430

PVS

11,163,054

HAG

12,072,510

SHB

4,771,566

HPG

5,949,600

ACB

3,805,836

PVD

5,756,990

KLF

3,344,656

ASM

5,668,420

VGC

2,072,290

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- TT có tuần giao dịch tăng điểm khá rõ nét, chỉ số VNI
tăng hơn 24đ so với tuần trước bằng 4/5 phiên GD đóng
cửa tăng điểm mặc dù đã có nhiều thời điểm chỉ số giảm
khá mạnh trong phiên. Nhóm cp đầu cơ suy yếu và giằng
co mạnh, nhưng nhóm cp Dầu khí khá mạnh mẽ và là tâm
điểm tuần qua. Bên cạnh đó, hàng loạt cp vốn hóa lớn
(VIC, VJC, PLX..) đã có sự luân phiên hỗ trợ TT cả về mặt
tâm lý chung và chỉ số.
- Thanh khoản tiếp tục tăng và duy trì ở ngưỡng cao, mặc
dù chỉ số tăng điểm nhưng số cp giảm giá lại có phần
chiếm ưu thế. Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì trạng thái
bán ròng mạnh với hơn 900 tỷ giá trị/2 sàn tuần qua.
- Nhìn chung, tâm lý của NĐT là tương đối tốt, dù áp lực
chốt lời tương đối lớn (nhưng bán mã này rồi lại mua mã
khác là hiện tượng khá phổ biến), dòng tiền không có dấu
hiệu nhanh chóng rời bỏ TT.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Dù diễn biến chung không thực sự thuận lợi, áp lực bán
tăng cường, nhưng chỉ số tuần qua được “nâng đỡ” khá
chủ động và “có ý đồ”. Thể hiện qua việc tình trạng “xanh
vỏ đỏ lòng” có dấu hiệu quay trở lại, bên cạnh 1 số cổ
phiếu vốn hóa lớn đang có diễn biến tác động lên chỉ số.
- Chúng tôi cảm nhận việc lướt sóng đã bắt đầu khó khăn
do các mã cp tăng/giảm khá bất thường, như việc nhóm
cp Dầu khí (ra báo cáo Q2 tiêu cực) bất ngờ nổi bật, trong
khi nhóm cp Ngân hàng (Q2 có LN rất tích cực) lại giằng
co mạnh và gặp nhiều khó khăn trong việc tăng điểm.
- Các DN phần lớn công bố BCTC Q2, ở giai đoạn sau của
kỳ báo cáo, tần suất xuất hiện báo cáo lỗ/giảm lãi sẽ cao
hơn, do vậy sẽ không còn tác động nhiều tới TT chung.
- Diễn biến các TTCK thế giới đang có dấu hiệu chuyển
biến tiêu cực trở lại sau 1 nhịp hồi phục kéo dài khoảng 23 tuần (trái ngược với VN-Index tuần qua). Khối NĐTNN
tiếp tục duy trì động thái bán ròng mạnh tuần qua. Diễn
biến này là khá lạ lùng, do vậy không loại trừ việc kéo chỉ
số lại tiếp diễn tương tự như cách đây vài tháng, giai đoạn
chỉ số tăng nhưng thực tế việc tìm kiếm lợi nhuận lướt
sóng là không hề dễ dàng.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn chỉ lướt sóng với tỷ trọng an toàn, ưu
tiên các cp có tiềm năng tác động tới chỉ số chung.
- 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 :
-

Tháng 7, có 343 nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

-

EVN sẽ tập trung thoái vốn Tài chính Điện lực và 4 DN khác trong tháng 8.

-

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét Luật Đặc khu trong kỳ họp tới đây.

-

Tổng vốn đầu tư của VN ra nước ngoài đạt 279.6tr USD, lĩnh vực TC-NH đạt 105.8tr USD, chiếm 37,8%.

-

Ông Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù.

-

7 tháng đầu 2018: Việt Nam xuất siêu 3.1 tỷ USD. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%. Gần 60.000 DN
ngừng hoạt động. Hết 7 tháng, ngân sách thặng dư hơn 15.000 tỷ.

-

Thủ tướng: Không thay đổi các chính sách kinh tế, tài chính trong năm 2018. Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh
giảm giá các mặt hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát.

-

Sửa đổi Thông Tư 36: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn NH nước ngoài giảm xuống 40% từ 2019.

-

7 tháng đầu 2018, HNX đã đấu giá hơn 1 tỷ cổ phiếu, giá trị 10,600 tỷ VND.

-

VN-Croatia ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Việt-Thái hướng tới mục tiêu kim ngạch 20 tỷ USD tới 2020.

-

Hết T6, tổng kim ngạch XNK của VN và Vương quốc Anh đạt 3,12 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

-

Năm 2017, 1000 DN lớn nhất nộp 110,000 tỷ thuế thu nhập, chiếm 62% cả nước.

-

HAG: Q2 lỗ 14 tỷ, HNG: LNST 6T 45.7 tỷ, -94% cùng kỳ; Thaco chi hơn 2.200 tỷ mua TP chuyển đổi; REE:
Lãi Q2 đạt 572 tỷ, +63% cùng kỳ; HPG: LNST 6T 4,425 tỷ, +27% cùng kỳ; PVX: lỗ 92 tỷ 6T, tổng lỗ lũy kế
lên 3,437 tỷ; VJC: LNST 6T 2,378 tỷ,+26% cùng kỳ; HSG: LNST Q2 đạt 82 tỷ, -70% cùng kỳ; VNM: LNST
Q2 đạt 2,666 tỷ, -9% cùng kỳ; VHM: LNTT 6T đạt 9,900 tỷ; VIC: LNTT 6T đạt 3,606 tỷ; MWG: LNST 6T đạt
1,540 tỷ, +44% cùng kỳ; FLC: LNST Q2 đạt 25,4 tỷ, gấp 5 lần cùng kỳ; CTG: LNTT 6T đạt 5,265 tỷ, +9.4%
cùng kỳ; BID: LNTT 6T đạt 5,037 tỷ, +36,4% cùng kỳ; HNG: LNTT 6T đạt 81 tỷ, 54% KH; SHB: LNTT 6T
đầu 1,045 tỷ, +30% cùng kỳ; MBB: ký thỏa thuận chiến lược với IBM; PVD: 6T đầu lỗ ròng 300 tỷ; PLX:
LNTT 6T đầu đạt 2,809 tỷ, 56% KH; VRE: xin ý kiến chia thưởng CP tỷ lệ 22.5%; HUT: LNST Q2 33 tỷ, 33% cùng kỳ; HVN: LNST Q2 374 tỷ, gấp 4 cùng kỳ; VHC: LNST 6T đầu đạt 427 tỷ, +80% cùng kỳ;

Thông tin quốc tế:
-

Trung Quốc dự tính áp thuế 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa kế hoạch xem xét nâng thuế 25% của Mỹ.

-

Nhật Bản và Mỹ sẽ đàm phán về thương mại vào tuần tới tại Washington.

-

Nga đã bán tháo tới 84% lượng trái phiếu CP Mỹ, dự trữ 2,000 tấn vàng, gần đạt đỉnh 1941.

-

Nhật Bản: trở thành TTCK lớn thứ 2 thế giới. Áp lãi suất âm với dự trữ của 1 số ngân hàng, giảm dự báo lạm
phát, chuẩn bị thúc đẩy tăng trưởng. NHTW bất ngờ mua lại 3.6 tỷ USD trái phiếu để chặn đà bán tháo.

-

Trung Quốc: sản xuất suy yếu trong T7 (PMI giảm còn 51.2). Dự tính nới lỏng quy định M&A với DNNY trên
sàn Chứng khoán cho NĐTNN. NHTW nới lỏng hạn ngạch thúc đẩy cho vay. Tỷ giá NDT giảm thấp nhất 15T.

-

Mỹ: FED nâng triển vọng KT, không tăng LS. Thâm hụt thương mại tăng 7% trong T6/18, lớn nhất 19 tháng.

-

Mỹ, Nhật, Úc tăng đổ tiền đầu tư vào châu Á. Anh nâng LS lần 2 từ sau khủng hoảng 2008 (0.5-0.75%).
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