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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- Tính chung cả tuần VN-Index vẫn tăng được hơn 5đ, tuy
nhiên dù đã nhiều lần tiếp cận và vượt qua ngưỡng tâm lý
1,000đ nhưng không duy trì được đà tăng, trước khi có
phiên điều chỉnh khá rõ nét ở cuối tuần và lùi khá xa mốc
1,000đ. Diễn biến giằng co, rung lắc mạnh liên tục xảy ra
trong gần như cả tuần. Sự quay lại của 1 số cổ phiếu vốn
hóa lớn đặc biệt VIC đã có sự hỗ trợ về mặt chỉ số nhưng
sự phân hóa giữa các nhóm ngành là rất mạnh.
- Thanh khoản tiếp tục tăng và đạt ngưỡng bình quân
200tr cp/1 phiên trên HSX, đi kèm sự “xanh vỏ đỏ lòng”
xuất hiện ở 1 số thời điểm. Khối ngoại tiếp tục bán ròng
130 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự thận trọng đã mạnh dần lên trong tâm lý chung của
nhiều NĐT khi việc lướt sóng ngắn hạn đã khó khăn hơn
với việc tình trạng kéo chỉ số “xanh vỏ đỏ lòng” tái diễn.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Dường như việc lướt sóng ngắn hạn đang trở nên khó
khăn hơn so với cách đây 1-2 tuần. Để có lợi nhuận, việc
lựa chọn đúng mã CK hay thời điểm mua/bán rất quan
trọng khi sự phân hóa ngày càng mạnh. Nhưng sự tham
gia của dòng tiền ngắn hạn vẫn đang tỏ ra khá mạnh mẽ.
- Đón nhận 1 số thông tin kinh tế tiêu cực, TTCK thế giới
đang có những diễn biến khó lường, chỉ số DJ đã có 5
phiên giảm liên tiếp trong khi TTCK Trung Quốc đã trải
qua 1 phiên giảm điểm rất mạnh ở cuối tuần sau 1 nhịp
tăng 9 tuần liên tiếp trước đó. Hoạt động bán ròng gần
đây của NĐTNN cũng là yếu tố cần quan tâm xem xét.
- Nhìn chung về cơ bản, các nền tảng hiện tại (dòng tiền,
tâm lý chung, vĩ mô trong nước, quốc tế..) chưa khẳng
định xu thế đảo chiều đi xuống, những diễn biến gần đây
của TT mới chỉ phản ánh hoạt động chốt lời hoặc điều
chỉnh chung. Vì vậy cần phải tiếp tục theo dõi mới có thể
nhìn nhận xu thế dài hơi hơn.
- Dù vậy, chúng tôi đánh giá TT đang ở trong giai đoạn
nhạy cảm, khó khăn. Sự điều chỉnh sẽ tiếp diễn trong
ngắn hạn, xu thế tích cực chỉ duy trì trở lại khi VNIndex có thể vững vàng vượt ngưỡng tâm lý 1,000đ.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn tạm thời đưa tỷ trọng cp về ngưỡng an
toàn, ưu tiên chốt lời trong các phiên/nhịp tăng điểm, chỉ
tăng tỷ trọng khi xu thế tích cực được khẳng định.
- NĐT dài hạn có thể giải ngân tỷ trọng vừa phải, đặc biệt
ở các nhóm cp có tiềm năng (thủy sản, dệt may..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Review VNM: giữ nguyên danh mục, tỷ trọng cp VN tăng 1.18%, mua 1.8tr SBT, 2tr NVL, bán 640k VIC..

-

Kinh tế 2T đầu năm: Tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 0.77%, huy động vốn tăng 1%. Nhập siêu 64 triệu USD.
XK rau quả đạt 584tr USD, giảm 10% so cùng kỳ. Thu ngân sách 246,500 tỷ, chi ngân sách 195,400 tỷ.

-

Mark Mobius: Chứng khoán Việt Nam đáng đầu tư nhất thế giới thời điểm này.

-

TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại TTCK 2020-2025: Số lượng NĐT chiếm 3% dân số. 100% ngân hàng bắt
buộc phải lên sàn. Nới biên độ giao dịch theo từng phân bảng cổ phiếu niêm yết, nghiên cứu cho vay CK.

-

Bộ KH&ĐT hạ dự báo tăng trưởng GDP Q1 còn 6.58%. Bộ Tài chính đã trình Luật CK sửa đổi lên Chính phủ.

-

Bộ Công Thương đưa ra kế hoạch thực hiện CPTPP, dự kiến tăng giá điện 8.36% từ cuối tháng 3 này.

-

Chủ tịch UBCK: Thực hiện 4 giải pháp, hy vọng TTCK Việt Nam được nâng hạng vào 2019-2020.

-

Phó TGĐ HNX: Triển khai hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ trong quý II.

-

Ngành Thương mại điện tử Việt Nam 2018 đạt quy mô 8 tỷ USD, mục tiêu đạt 15 tỷ USD trong năm 2020.

-

Việt Nam lọt top 10 các quốc gia đứng đầu trong bảng xếp hạng logistics năm 2019.

-

Forbes: VN có 5 tỷ phú USD, bộ đôi Hồ Hùng Anh - Nguyễn Đăng Quang góp mặt với TTS 3 tỷ USD.

-

Đà Nẵng trở thành điểm thu hút khách du lịch số 1 Đông Nam Á và đứng thứ 5 toàn cầu.

-

Hà Nội phê duyệt quy hoạch đường đua F1, hoàn thành T4/2020. TTg phê duyệt quy hoạch KKT Vân Đồn.

-

MWG: KH 2019 LNST 3,571 tỷ, tăng 24% so 2018, cổ tức 15% TM; NTC: sẽ chia cổ tức 200% TM; CEO:
KH 2019 LNST 445 tỷ, tăng 20% so 2018, PHT tăng vốn 1,000 tỷ; VGC: Đấu giá 80,6tr CP ngày 29/3, giá
khởi điểm 23.000 đ/cp; VCB: đăng ký bán hơn 2,3tr CP HVN; BSR: Doanh thu 2T đạt 13,654 tỷ nhưng dự
kiến lãi ròng không tốt so cùng kỳ; DXG: KH 2019 LNST 1,200 tỷ + cổ tức 22%, sẽ PHT 87tr cp tỷ lệ 4:1;
HSG: Lấy ý kiến PHT huy động tối đa 1,000 tỷ; PHN: 13/3 7tr CP lên sàn HNX giá TC 14,200đ/cp.

Thông tin quốc tế
-

Mỹ: thâm hụt thương mại 2018 là 891 tỷ USD, tăng 10% so 2017, kỷ lục 10 năm. T2 chỉ tạo ra 20,000 việc
làm. Cảnh báo tăng cường trừng phạt nếu Triều Tiên không phi hạt nhân. Chủ tịch FED: chưa vội tăng LS.

-

Trung Quốc: XK T2 giảm 21% so cùng kỳ. Hạ mục tiêu tăng trưởng 2019 còn khoảng 6–6,5%, công bố các
biện pháp kích thích tăng trưởng: phát hành TPCP chi tiêu cơ sở, cắt giảm 119 tỷ USD thuế VAT.

-

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung: Mỹ không có kế hoạch điều phái đoàn tới Trung Quốc đàm phán
thương mại. CNBC: Trump muốn thúc đẩy thỏa thuận với Trung Quốc để kích thích TTCK trước cuộc bầu cử
tổng thống Mỹ năm 2020. Nhật báo Phố Wall: Cuộc thượng đỉnh Trump-Tập có thể diễn ra vào ngày 27/3.

-

EU: bật đèn xanh cho phép Anh thay đổi thỏa thuận Brexit. Kêu gọi Mỹ dỡ bỏ thuế quan để cùng đối phó TQ.

-

NHTM Châu Âu (ECB) lùi kế hoạch nâng lãi suất (sớm nhất đến 2020), công bố gói kích thích mới.

-

Trump muốn chấm dứt ưu đãi thương mại cho Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

-

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3.5% còn 3.3%.

-

Tập đoàn Huawei chính thức đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ. CFO Huawei khởi kiện chính phủ Canada.
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