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ASM

11,558,200

PVS
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HAG
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SHB
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VGC

2,318,800

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

- TT bước vào tuần GD tiêu cực sau khi chạm đỉnh 1,000
điểm, với 4/5 phiên giảm khá mạnh cùng mức giảm hơn
20đ tuần qua. Đà bán lan rộng ra toàn bộ TT, hàng loạt
cp/nhóm cp đã có diễn biến suy yếu dần cùng mức giảm
khá đồng đều. Trong các nhóm cp hỗ trợ, chỉ có nhóm
Dầu khí tương đối vững chắc với mức giảm khá thấp.
Điểm sáng hiếm hoi tới từ một số cp đầu cơ (OGC, HAR..).
- Thanh khoản duy trì ở ngưỡng trung bình, thậm chí khá
thấp ở nhiều thời điểm, số cp giảm giá áp đảo phù hợp với
biến động tiêu cực của chỉ số. Khối ngoại bán ròng trở lại
hơn 100 tỷ/2 sàn tuần qua sau tuần mua ròng hiếm hoi.
- Không nhiều NĐT hào hứng canh bắt đáy như các đợt
giảm điểm khác thể hiện qua thanh khoản không có sự
đột biến tại các thời điểm chỉ số biến động. Sự e ngại là
tâm lý chung ở giai đoạn hiện tại.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sự hồi phục đến trong phiên GD cuối tuần cũng là điều
không ngạc nhiên khi TT đã giảm 5 phiên liên tiếp, cùng
rất nhiều cp đáng chú ý thời gian qua điều chỉnh về vùng
giá hợp lý cho NĐT ngắn hạn có ý định lướt sóng.
- Ảnh hưởng từ tin tức thế giới (Mỹ dọa áp thuế 200 tỷ $
với Trung Quốc, hàng loạt nước khủng hoảng tiền tệ..) đã
tác động mạnh tới tâm lý chung dù NĐTNN đã có sự cải
thiện rõ rệt về trạng thái mua/bán ròng 2 tuần gần đây.
- Kỳ review ETF sắp tới gần, với việc mua vào VHM, sẽ có
hàng loạt cp BCs bị bán ra để cân bằng. Chúng tôi không
kỳ vọng tác động tích cực nào tới TT chung từ yếu tố này.
- Nền tảng chung của TT là tương đối mong manh dựa
trên các yếu tố thế giới, dòng tiền, tin tức hỗ trợ.. Việc chỉ
số có được hỗ trợ kéo như gần đây tiếp hay không là điều
không dễ dự đoán. Yếu tố kỳ vọng nhất là việc kinh tế-vĩ
mô hiện tại đang được đánh giá trong giai đoạn ổn định.
- Trong ngắn hạn, chỉ số đã có tín hiệu đảo chiều, đà hồi
phục tuần này sẽ khá quan trọng để đánh giá việc có thể
quay trở lại xu thế tích cực về mặt chỉ số trước đó không.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng cp cân bằng, cơ cấu danh
mục, mua đỏ bán xanh là việc ưu tiên trong tuần này.
- NĐT dài hạn quan sát các diễn biến về thế giới, vĩ mô,
khối ngoại.. chưa giải ngân khi chưa có sự chuyển biến.
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Review ETF FTSE: thêm VHM và GEX loại BMP, bán hàng loạt BCs khác để cân bằng.

-

Thoái vốn các tập đoàn , tổng công ty.. thu về 9,140 tỷ trong 8 tháng đầu năm.

-

Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự thu ngân sách 2019 đạt 1.4 triệu tỷ, tăng 7% cùng kỳ. Không tính dầu thô, đất
đai, thu ngân sách 8T thấp nhất 4 năm. 8 tháng đầu Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 313.48 triệu USD. Trả
nợ Chính phủ mỗi ngày hơn 636 tỷ, 8 tháng vay mới 1,13 tỷ USD.

-

Asian Banking and Finance: Hệ thống NH có thể bị thiếu 20 tỷ USD vốn vào năm 2020.

-

WB: VN là một trong những quốc gia đi đầu về thu hút vốn FDI.

-

UBS: TT trái phiếu VN sẽ tăng trưởng 4 lần, TT cổ phiếu sẽ tăng 2 lần vào năm 2023.

-

Chỉ số niềm tin NĐT quý 2 giảm, Việt Nam vẫn đứng thứ 5 TG. PMI T8 đạt 53.7 điểm, giảm nhẹ so với T7.

-

VAMC đấu giá hàng loạt nợ xấu tại các ngân hàng; có kế hoạch mua tối đa 32,000 tỷ nợ xấu trong năm nay,
trong đó 3,500 tỷ được mua theo giá thị trường, đề nghị được cấp thêm vốn điều lệ.

-

“Siêu uỷ ban” quản lý vốn nhà nước sẽ ra mắt đầu tháng 10.

-

Thái Lan điều tra chống bán phá giá với ống dẫn sắt thép nhập khẩu từ VN.

-

Từ đầu năm, NĐTNN có 4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần giá trị 5.3 tỷ USD, tăng 51% so cùng kỳ.

-

Giao dịch phái sinh T8 giảm mạnh 35% so T7, đạt hơn 1.8tr hợp đồng. Số TK phái sinh vẫn tăng 9.4%.

-

8T đầu năm, chỉ có 10 DN được phê duyện cổ phần hóa.

-

IPO Vinalines: chỉ bán được 1.1% trên tổng số 489tr cp chào bán.

-

SAM: shark Vương đã bán 15 triệu cp, bất ngờ từ chức; YEG: chủ tịch và DFJ Vinacapital bị phạt vì giao dịch
chui, nới room ngoại lên 100%; REE: Platinum Victory nâng sở hữu lên 25%; HAG: Chủ tịch cho công ty
mượn hơn 1,500 tỷ; PAN: Sẽ chào bán tối đa 11% cp cho TĐ Sojitz; JVC: Cơ quan công an triệu tập 12
lãnh đạo; STB: đấu giá 11 BĐS, khởi điểm hơn 10,000 tỷ; HAR: HĐQT phê duyệt chuyển nhượng đất quận
9; TNA: sẽ chia thưởng cp tỷ lệ 139%; VGC: LNTT 8T đầu đạt 644 tỷ, =70% KH.

Thông tin quốc tế:
-

Tổng thống Trump dọa đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc, ngoài mức 200 tỷ USD đang
được xem xét. Trung Quốc tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thuế.

-

Peso mất giá 45% từ đầu năm, lạm phát vượt 25%, Argentina nâng lãi suất lên 60% và cắt giảm 9 bộ trong
chính phủ. Ấn Độ: GDP quý 2 đạt 8.2%, sẽ thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới năm 2019.

-

Đàm phán Mỹ & Canada không có kết quả, khởi động lại việc đàm phán từ ngày 5/9, Tổng thống Mỹ tuyên
bố không cần Canada ở NAFTA. Canada cũng khẳng định sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán NAFTA.

-

EU xem xét đề xuất cải tổ WTO do ảnh hưởng từ Mỹ; Tổng thống Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO.

-

WSJ: Trump nhắm đến Nhật Bản trong cuộc chiến thương mại kế tiếp

-

Thăng dự thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong T8 đạt 31 tỷ USD, tăng 3 tỷ USD so với T7 do các nhà
NK Mỹ đẩy mạnh đặt hàng nhằm tránh mức thuế mới. Trung Quốc tăng hoàn thuế xuất khẩu 397 mặt hàng.
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