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Phòng Phân tích

- TT lập kỷ lục mới từ 2008 với 11 phiên giảm điểm liên
tiếp trước khi có sự hồi phục nhẹ vào cuối tuần nhờ diễn
biến hồi phục ấn tượng từ TTCK Mỹ. Diễn biến tiêu cực
vẫn chiếm ưu thế chủ đạo trên hầu hết các nhóm/ngành
chủ chốt và cp vốn hóa lớn. Động lực chốt NAV cuối năm
cũng giúp 1 số cp có sự hỗ trợ ít nhiều (SAB, HPG..). Diễn
biến bất ngờ phiên ATC tại 1 số cp vốn hóa lớn (VIC,
VNM, BVH..) là khá tiêu cực và tạo nhiều hoài nghi.
- Thanh khoản duy trì ở ngưỡng thấp, số cổ phiếu giảm
giá luôn chiếm ưu thế. Nếu loại GD thỏa thuận bán VCG,
khối ngoại mua ròng mạnh gần 800 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hồi phục ở 1 số thời điểm là khá mong manh và
thiếu động lực, do tâm lý chán nản, mong muốn nghỉ ngơi
ở giai đoạn trước kỳ nghỉ của hầu hết các nhà đầu tư.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- TTCK thế giới (đặc biệt Mỹ) vẫn đang có có những ảnh
hưởng đáng kể tới TTCK Việt Nam. Sự hồi phục mạnh mẽ
trong những ngày TTCK VN nghỉ lễ có thể là hi vọng, tuy
nhiên chúng tôi không đánh giá cao tác động này, bởi sự
hồi phục này chưa khẳng định sẽ chấm dứt xu thế tiêu
cực đã được hình thành trong vài tuần trước đó.
- Các thông tin Kinh tế 2018 đã lần lượt được công bố với
hầu hết các chỉ tiêu đều khá ấn tượng: GDP đạt kỷ lục
7.08%, CPI chỉ tăng 3.54%, Tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu tăng 12.6%.. tuy nhiên mức độ ảnh hưởng tích cực
của những thông tin này tới TT trong thời điểm hiện nay
là không rõ ràng và khá yếu ớt.
- Những tín hiệu này cho thấy dòng tiền và niềm tin vẫn
đang suy yếu, chưa có dấu hiệu hồi phục trong ngắn hạn.
- Dịp Tết Nguyên Đán cũng sắp cận kề, với trạng thái tẻ
nhạt kéo dài trong nhiều tháng qua, tâm lý nghỉ ngơi sớm
của nhiều NĐT có thể sẽ được thúc đẩy.
- Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn với
thị trường, bởi chưa xuất hiện tín hiệu cải thiện rõ nét.
- Về trung-dài hạn, các yếu tố cơ bản (dòng tiền, niềm
tin, khối ngoại, thế giới..) vẫn chưa được cải thiện, xu thế
được dự báo duy trì khó khăn.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng an toàn, tận dụng nhịp tăng
để cơ cấu danh mục, việc lướt sóng ưu tiên cp có sẵn.
- 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 :
-

Dự thảo Nghị Quyết 01-Chính Phủ đặt mục tiêu 2019: GDP tăng 6.8%; CPI thấp hơn 4%; kim ngạch
XNK tăng 8-10%; nợ công so với GDP 61.3%; tổng bán lẻ và dịch vụ tăng 12%; bội chi NS dưới 3.6% GDP..

-

Tin kinh tế Việt Nam 2018: GDP đạt 7.08%, kỷ lục trong 11 năm. CPI tăng 3.54%, đạt mục tiêu QH đặt
ra. Xuất siêu kỷ lục 7.21 tỷ USD (DN FDI xuất siêu 32.8 tỷ USD). Ngân sách thặng dư 400 tỷ lần đầu từ
2005: tổng thu ước đạt 1,272.5 ngàn tỷ, tổng chi ước đạt 1,272.1 ngàn tỷ. Thu hút 35 tỷ USD vốn FDI, giải
ngân ~19.1 tỷ USD, tăng 9,1% so 2017, lập kỷ lục mới. DN Việt rót 432 triệu USD đầu tư ra nước ngoài..

-

Tin Xuất Nhập khẩu 2018: Tổng kim ngạch XNK đạt 482 tỷ USD, tăng 12.6% so 2017. XK toàn ngành dệt
may vượt 36 tỷ USD, tăng 16,1% so 2017. XK lâm sản 2018 đạt hơn 9.3 tỷ USD, tăng 15.9% so 2017..

-

Tin Ngân hàng 2018: tăng trưởng tín dụng ~14-15%, so với mức tăng 17.6% của 2017. CAR hệ thống NH
Việt Nam thấp nhất trong khu vực; Gói vay tín chấp 5.000 tỷ sắp tung ra, xét duyệt chỉ trong 1 ngày.

-

Chốt danh mục rổ VN30: thêm BVH, HDB, TCB, VHM. Loại bỏ: BMP, CII, HSG, KDC.

-

Chính phủ đặt mục tiêu nâng hạng Việt Nam trong hàng loạt xếp hạng quốc tế đến 2020.

-

Vụ kiện Grab-Vinasun: Bộ GTVT cần xem Grab là DN KD vận tải, Grab phải bồi thường cho Vinasun 4,8 tỷ.

-

Việt Nam đứng đầu IPO ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2018, huy động 2.6 tỷ USD.

-

Tuyên án: CBB phải trả 4,500 tỷ cho Phạm Công Danh, BIDV không phải trả 1,633 tỷ cho CBB.

-

Chứng khoán Daiwa – Nhật Bản sẽ mở quỹ thứ 3 đầu tư vào Việt Nam.

-

HNX đã sẵn sàng triển khai hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ trên TTCK phái sinh.

-

HVN: đã nộp hồ sơ niêm yết HSX; BSR: doanh thu 2018 ước 5 tỷ USD; VCG: Star Invest trở thành CĐL sở
hữu 7.57%; VJC: bị giám sát đặc biệt, bộ GTVT nghiêm khắc cảnh cáo; GAS: LNTT 2018 ước 14,098 tỷ,
vượt 48% KH điều chỉnh; PVD: Doanh thu 2018 ước 5,715 tỷ, dự kiến không lỗ; PVI: LNTT hợp nhất 2018
ước 725 tỷ, ~123% KH; C32: LNST 2018 ước 106 tỷ, 93% KH; POW: LNTT 2018 ước 2,315 tỷ, 100% KH;
VCS: LNTT 2018 ước 1,307 tỷ, 97% KH; PLX: Đăng ký bán 12tr cp quỹ; MSN: Masan Corp đã bán hơn 12tr
cp; VPB: Hai mẹ con Chủ tịch đã mua vào 21tr cp; PNJ: Nhóm Dragon Capital nâng sở hữu lên 9.1%;
MSB: Đã mua gần 70tr cp quỹ; SHS: sẽ phát hành 3:2 giá 12,000đ + trả cổ tức 25% CP;

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: cân nhắc cấm DN dùng thiết bị Huawei, ZTE. CP tiếp tục đóng cửa vì vấn đề NS do Thượng viện chưa
đồng ý xây bức tường 5 tỷ USD. Doanh số bán lẻ kỳ nghỉ lễ tăng 5.1% lên 850 tỷ USD, cao nhất 6 năm.

-

Trung Quốc: PMI T12 chỉ còn 49.4đ. Là TTCK giảm mạnh nhất TG 2018. 2019 sẽ giảm thuế NK 700 mặt
hàng với các nước ngoài Mỹ. Bất ngờ phóng thích 1 công dân Canada và chỉ trích Canada, Mỹ 'đạo đức giả'.
Nikkei: Năm 2019, Trung Quốc có thể tăng trưởng yếu nhất trong 29 năm vì chiến tranh thương mại.

-

Phái đoàn của Chính phủ Mỹ sẽ tới Bắc Kinh để bắt đầu đàm phán thương mại Mỹ-Trung từ 07/01.

-

Vốn hóa TTCK Châu Á mất hơn 5,200 tỷ USD trong 2018, TTCK Việt Nam nằm trong top 10 giảm điểm.

-

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Nhật Bản lần đầu tụt xuống mức âm từ tháng 9/2017.

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)

