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Thống kê Thị trường 24-28/09
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 24-28/09

HNX

1,017.13 (+14.16)

116.28 (+0.48)

KLGD bình quân

197,930,672

54,257,609

GTGD bình quân

4,311,371,012

732,026,125

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

74,974,202

3,108,127

KL bán trong tuần

56,054,917

7,818,134

GT mua trong tuần

3,283,953,310

54,148,679

GT bán trong tuần

2,816,261,660

92,643,860

467,691,650

-38,495,181

GT mua bán ròng
Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,748,616,600

483,779,958

KL đặt bán

1,834,871,840

513,545,294

Bình quân lệnh mua

3,500

4,889

Bình quân lệnh bán

3,795

5,427

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

27,263,660

SHB

11,654,022

HPG

9,618,060

PVS

5,554,767

VPB

8,103,100

ART

5,364,600

MBB

7,395,590

ACB

3,792,278

FLC

7,022,640

HUT

3,293,893

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- VN-Index tiếp tục tăng 15đ tuần qua dù đã có 2 phiên
điều chỉnh nhẹ giữa tuần, các nhịp điều chỉnh diễn ra khá
nhẹ nhàng và nhanh chóng sau khi chỉ số vượt được mốc
tâm lý 1000. Nhóm cp Dầu khí tuần này tạo hình ảnh khá
ấn tượng (đặc biệt PVD), tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt TT
bên cạnh nhóm Ngân hàng. Tuy nhiên sức tăng của nhiều
cp, nhóm ngành đã có dấu hiệu đuối sức về cuối tuần.
- Thanh khoản duy trì ở ngưỡng khá cao, không có biến
động mạnh, độ rộng khá tích cực và nghiêng về số cp
tăng giá. Khối ngoại quay trở lại mua ròng khá mạnh với
430 tỷ/2 sàn tuần qua sau tuần bán ròng của ETF.
- Tâm lý tích cực được duy trì, ở 1 số thời điểm có dấu
hiệu tương đối hưng phấn, hoạt động mua bán lướt sóng
ngắn hạn khá sôi động.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Xu thế tích cực trong ngắn hạn vẫn được duy trì với diễn
biến bò dần lên của cả chỉ số và nhiều mã chứng khoán
xen kẽ với biên độ hẹp. Hiện tại chưa xuất hiện tín hiệu
cho thấy khả năng đảo chiều.
- Bên cạnh những thông tin vĩ mô hỗ trợ (dự báo GDP,
TTCK Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng..), lực
cầu rất quan trọng từ khối ngoại tập trung vào nhiều cp
BCs đã hỗ trợ khá tốt ở 1 số thời điểm TT đuối sức.
- Điều cần lưu ý là dư nợ margin đã gia tăng đáng kể
trong những ngày gần đây, đặc biệt tăng khá cao ở 1 số
CTCK khi hoạt động lướt sóng ngắn hạn ngày càng nhiều.
- Mùa KQKD Q3 sắp tới sẽ 1 phần hỗ trợ tâm lý chung.
- Như vậy chúng tôi giữ quan điểm tích cực với xu thế
ngắn hạn của TT khi chưa xuất hiện tín hiệu ảnh hưởng
tới xu thế. Tuy nhiên trong 1 vài phiên tới, lực bán khi
TT vào ngưỡng kháng cự mạnh có thể tăng sẽ khiến
TT đối điện với áp lực điều chỉnh.
- Về trung-dài hạn, TT vẫn chưa cải thiện xu thế cơ bản,
còn đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt cuộc chiến tranh
thương mại Mỹ-Trung là rất khó lường.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn tiếp tục nắm giữ cp, nhóm cp Ngân hàng
– Chứng khoán – Dầu khí sẽ là ưu tiên. Chú ý thêm các cp
có nền tảng cơ bản tốt, được đánh giá cao về KQKD Q3.
- NĐT dài hạn quan sát các diễn biến về thế giới, vĩ mô,
khối ngoại.. chưa giải ngân khi chưa có sự chuyển biến.
- Danh mục chú ý: TDH, PTB, DBC, GMD, REE, VCG, ACB.
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :

-

-

-

Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng TT mới nổi. Tuy
nhiên mới đạt 9/21 tiêu chí, nhanh nhất đến T9/2019 mới được nâng hạng nếu đạt đk.
9 tháng đầu năm: xuất siêu 5.39 tỷ USD, xuất khẩu tăng trưởng 14.2% so cùng kỳ, điện thoại,
linh kiện điện tử và Dệt may đạt trên 20 tỷ USD. CPI tháng 9 cả nước tăng 0.59%, Hà Nội tăng
mạnh 1.08%. Vốn FDI giảm 0.04%, đạt 25.37 tỷ USD, Hà Nội thu hút 5.8 tỷ USD FDI, dẫn đầu
cả nước. Tăng trưởng tín dụng 9T đạt 9.52%, tăng trưởng huy động 9.15%.
ADB: hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam (2018 từ 7.1% còn 6.9%, 2019 giữ mức 6.8%), tăng
dự báo lạm phát (2018 từ 3.7% lên 4%, 2019 từ 4% lên 4.5%).
Bộ KH&ĐT: GDP năm 2018 ước tăng 6.7%, đạt hơn 240 tỷ USD. Từ 63.7% cuối năm 2016, nợ
công đã giảm xuống còn khoảng 61.4% trong năm 2018.
Việt Nam lọt vào top 10 nước phát triển nhất thế giới về viễn thông.
Tổng nợ xấu đã giảm mạnh từ 17.2% 2012 về còn 6.7% vào cuối T6/2018.
Một số ngân hàng đang điều chỉnh giảm lãi suất huy động.
Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã chính thức được ra mắt vào chiều 30/9.
Vinafood 1 sẽ cổ phần hóa vào năm 2019, Nhà nước sẽ nắm giữ 65-75% vốn.
HDB: xin ý kiến phát hành 300tr USD trái phiếu quốc tế; SMC: ước LNST 212 tỷ sau 9T; POW:
sẽ chuyển sang HSX trong tháng 10; TNA: sẽ phát hành cp thưởng tỷ lệ 139%; TNG: thông qua
phát hành 200 tỷ TPCĐ, giá chuyển đổi 13,800đ; PAN: SSI đăng ký mua gần 2,7tr cp; VJC:
muốn phát hành và niêm yết 300tr USD TPCĐ tại Singapore; VHM: 4/10 chốt quyền trả cổ tức
cp 25%; VGC: LNTT 8T đạt 664.4 tỷ; PLX: LNTT 3.430 tỷ trong 8T, PTT yêu cầu thoái vốn đúng
chỉ đạo; ASM: sẽ mua tiếp 27tr cp IDI, nắm 66% vốn; SAB: 17/10 chốt quyền cổ tức TM 15%;
BSR: lên kế hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu; DXG: KIM Vietnam Growth Equity
Fund đã mua 1,5 triệu cp;

Thông tin quốc tế:

-

Fed: nâng lãi suất 0.25% và có thể tăng 5 lần nữa. Dự báo lạc quan về kinh tế Mỹ: tăng
trưởng 2018 từ 2.8 lên 3.1%, lạm phát ổn định gần 2% trong 3 năm tới.
Nguồn cung dầu thô Mỹ tăng lần đầu sau 6 tuần. Nga sẵn sàng nâng sản lượng dầu và Ấn Độ
vẫn mua dầu Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
5,5 tỷ USD bị rút khỏi các quỹ thị trường mới nổi toàn cầu từ tháng 7.
TT Trump ký thỏa thuận FTA đầu tiên với Hàn Quốc. Nhật chấp nhận đàm phán FTA với Mỹ. Mỹ
dọa ký NAFTA mới không có Canada.
IMF tăng quy mô cứu trợ Argentina từ 50 tỷ USD T6 lên 57 tỷ USD, giải ngân trong 3 năm.
NHTW Indonesia, Phillippines nâng lãi suất cơ bản lên 5.75% và 4.5%.
MSCI cân nhắc nâng tỷ trọng cổ phiếu Trung Quốc loại A trong rổ thị trường mới nổi.
HSBC: Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2030.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Phòng Phân tích
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

