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Phòng Phân tích

- TT có tuần hồi phục với 4/5 phiên tăng điểm trước khi
giảm khá mạnh phiên cuối tuần, tính chung cả tuần chỉ số
VN-Index vẫn tăng 20đ. Mức tăng này nằm chủ yếu trong
phiên GD đầu tuần. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành và
các cổ phiếu vốn hóa lớn là rất rõ nét. Một số trụ cột (VIC,
VNM, BVH..) đóng vai trò điều tiết và hỗ trợ chỉ số, hầu
hết các cp khác sau phiên đầu tuần đều giằng co mạnh.
- Thanh khoản tiếp tục giảm nhẹ và duy trì ở ngưỡng
thấp, tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” đã quay trở lại ở nhiều
thời điểm và không đồng hành với sự hồi phục của chỉ số.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng 370 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Tâm lý chung vẫn chưa có sự thay đổi và cải thiện trong
thời gian gần đây, sự nghi ngờ luôn hiện hữu và không
nhiều NĐT sẵn sàng mua vào trong mỗi nhịp tăng điểm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sự hồi phục đã nằm trong dự báo sau những tín hiệu từ
cuối tuần trước, tuy nhiên mức độ phân hóa mạnh cùng
dòng tiền yếu đã khiến việc đảo chiều đi lên của TT diễn
ra rất khó khăn và không nhận được sự đồng thuận.
- Việc chỉ số hồi phục khi chạm ngưỡng hỗ trợ mạnh cũng
như đáy ngắn hạn không được chúng tôi đánh giá cao bởi
các yếu tố nền tảng chưa được cải thiện: niềm tin, dòng
tiền yếu bên cạnh rủi ro từ thế giới, khối ngoại bán ròng..
- Đây cũng là vùng trũng thông tin, và gần như không có
bất cứ thông tin nào xuất hiện hỗ trợ TT trong ngắn hạn,
những diễn biến từ TTCK thế giới vẫn có ảnh hưởng rõ nét
và tạm thời là yếu tố cần quan tâm ở thời điểm này.
- Chúng tôi duy trì quan điểm không tích cực trong ngắn
hạn với thị trường, việc các mốc đáy ngắn hạn có thể bị
phá vỡ là nguy cơ hoàn toàn có cơ sở xảy ra.
- 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 giữa Mỹ và Trung Quốc là rất khó lường.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng thấp, tiếp tục canh các
phiên hồi phục để hạ tỷ trọng về ngưỡng an toàn.
- 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: tạm dừng khuyến nghị do diễn biến
TT đang tiêu cực và chưa có dấu hiệu chuyển biến.
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Chứng chỉ lưu ký đầu tiên của Thái Lan (tổng nguồn vốn 151tr USD) sẽ đầu tư vào CCQ E1VFVN30.

-

Kết quả đấu giá VCG: SCIC bán thành công giá 28,900đ/cp, Viettel bán thành công giá 21,300đ/cp.

-

Sở GDCK Hà Nội điều chỉnh định kỳ rổ HNX30: DHT vào rổ, PVC bị loại.

-

Dự báo review ETF Q4/2018: VNM loại VCG, thêm GEX; FTSE loại HSG và DXG.

-

667 doanh nghiệp cổ phần hóa (295 DN thuộc các bộ ngành, 372 DN thuộc địa phương) chưa lên sàn.

-

Xuất khẩu than T10 bất ngờ quay đầu tăng mạnh (122% về lượng, 84% về giá trị so với T9).

-

Hà Nội, Tp.HCM không cổ phần hóa được doanh nghiệp nào trong năm 2018.

-

Nửa đầu tháng 11, Việt Nam nhập siêu trở lại 414 tr USD.

-

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội kết thúc: thông qua 9 luật, phê chuẩn CPTPP, bầu TBT giữ chức chủ tịch nước..

-

Bộ Tài chính: có thể phải giãn tiến độ cổ phần hóa Agribank và giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước tại BIDV.

-

May Sông Hồng (MCK: MSH) được chấp thuận niêm yết HoSE, giá khởi điểm 45.000 đồng/cp.

-

MWG: LNST 10T đạt 2,413 tỷ, ~93% KH năm; POW: chủ tịch GAS sẽ làm Tổng giám đốc, đẩy nhanh tiến
độ niêm yết HOSE đầu T12; BVH: 3 năm liên tiếp trong Top 10 DN bền vững xuất sắc nhất VN; BFC: 11/12
chốt quyền cổ tức 20% TM; SAV: nhóm cổ đông TCM đã nắm 61% vốn; NHH: sẽ thưởng cp 100% và PHT
tỷ lệ 65:38 giá 30,000đ/cp; KHA: 30/11 chốt quyền trả cổ tức 2017 bổ sung 110% TM; VFG: đồng ý cho
PAN thực hiện chào mua công khai; MWG: rót thêm 1,250 tỷ vào Bách hóa Xanh trong T11; PHR: 14/12
chốt quyền cổ tức 15% TM; VHC: 10/12 chốt quyền cổ tức 20% TM; MPC: doanh thu T10 gần 81tr USD
doanh thu, tăng 6% so cùng kỳ; ANV: Doanh thu 10T đạt 114,7 triệu USD, vượt cả năm 2017; SJD: 10/12
chốt quyền cổ tức 45% TM; DXG: lấy ý kiến phát hành riêng lẻ 1.400 tỷ trái phiếu chuyển đổi; NNC: 30/11
chốt quyền cổ tức TM 40%; IDC: sẽ chuyển sang HNX; TAG: chuyển sang Upcom từ ngày 23/11;

Thông tin quốc tế:
-

APEC lần đầu tiên không có tuyên bố chung vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

-

Nhiều tổ chức lớn (GS, JP Morgan Chase..) dự báo kinh tế Mỹ giảm dưới 2% nửa sau 2019, có thể rơi vào
tình trạng suy thoái năm 2020. OECD: Dự báo tăng trưởng toàn cầu tụt còn 3.5% trong 2019, 2020. Đồng
loạt hạ dự báo tăng trưởng Mỹ, EU và Trung Quốc cho tới năm 2020.

-

Cố vấn tổng thống Mỹ đề xuất trục xuất Trung Quốc khỏi WTO.

-

FED tiếp tục để ngỏ khả năng tăng lãi suất.

-

Trump: Chúng tôi sẽ lập thỏa thuận với TQ nếu có thể. TQ kêu gọi Mỹ dừng khiêu khích trước cuộc gặp
Trump–Tập. Bloomberg: Trung Quốc sẽ phải trả giá cực lớn trong chiến tranh thương mại.

-

CNBC: Mỹ, Trung Quốc ngày càng khó đạt thỏa thuận thương mại.

-

Morgan Stanley: "Chúng ta đã rơi vào phạm vi của thị trường con gấu".

-

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng kém nhất kể từ 2014. Q3 tăng 3.3% so cùng kỳ, thấp hơn dự báo 4.2%.

-

Pháp trừng phạt Iran, trong khi Nhật và Hàn sẽ tái mua dầu của Iran từ tháng 1.
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