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Thống kê Thị trường 01-05/04
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 01-05/04

HNX

989.26 (+8.5)

107.87 (+0.43)

KLGD bình quân

132,936,966

28,376,900

GTGD bình quân

2,689,226,618

379,797,572

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

60,182,556

5,985,431

KL bán trong tuần

59,837,526

6,698,732

GT mua trong tuần

2,512,289,720

105,052,001

GT bán trong tuần

2,323,733,660

77,737,316

188,556,060

27,314,685

GT mua bán ròng
Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,283,341,490

320,459,789

KL đặt bán

1,313,312,750

341,533,720

Bình quân lệnh mua

3,274

5,387

Bình quân lệnh bán

3,687

5,912

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

7,135,220

PVS

4,346,241

ROS

6,220,820

ART

3,102,983

ITA

5,139,510

MST

1,991,025

AAA

4,406,330

TVC

1,816,000

PVD

2,937,510

VCG

1,595,070

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

Phòng Phân tích

- VN-Index có tuần phục hồi hơn 10đ, thanh khoản thấp
và sự giằng co mạnh trong toàn bộ 5 phiên GD là điểm
nhấn đáng chú ý. Nhóm cổ phiếu Dầu khí tuần qua có sự
chuyển biến và là động lực cho TT, trong khi nhóm cp
Ngân hàng đã có sự suy yếu và chỉ còn VCB làm trụ đỡ
chính. Chỉ số tăng điểm nhưng sự lan tỏa ra các nhóm
ngành khác là không cao.
- Thanh khoản tiếp tục tụt giảm và vẫn ở ngưỡng rất thấp
trong thời gian qua. Khối ngoại vẫn mua ròng 215 tỷ/2
sàn tuần qua, nhưng sau 1 nhịp mua ròng kéo dài đã bắt
đầu quay lại bán ròng ở 2 phiên GD cuối tuần.
- Sự thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo trong
hầu hết tâm lý NĐT cũng như ở hầu hết các thời điểm,
ngay cả thời điểm nhóm Dầu khí dẫn dắt TT mạnh mẽ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Xu thế TT những ngày vừa qua khá giống nhau trong
từng phiên, đều chứng kiến sự giằng co, diễn biến giao
dịch khá chậm rãi, thậm chí tẻ nhạt. Điều này cho thấy sự
thận trọng vẫn được đề cao khi chưa có thông tin hỗ trợ
tác động đủ mạnh để kích thích dòng tiền ngắn hạn.
- KQKD Q1 của các doanh nghiệp đã bắt đầu được công
bố, giai đoạn đầu mùa thường những DN có kết quả tốt sẽ
công bố trước. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự phân hóa
dựa trên những kết quả này.
- Diễn biến tích cực của TTCK thế giới những phiên gần
đây cũng ít nhiều tác động tới TTCK trong nước nhưng
không rõ ràng, điều này không loại trừ sự tác động tiêu
cực nếu diễn biến này đảo chiều.
- Về cơ bản, nền tảng kinh tế vĩ mô không mang tính hỗ
trợ cho TT, dòng tiền suy yếu và có sự thận trọng. Do
vậy, chúng tôi duy trì quan điểm TT không hấp dẫn trong
ngắn hạn, xu thế giằng co vẫn chiếm ưu thế chủ đạo dù
động thái kéo chỉ số là hoàn toàn có thể tiếp diễn.
- Xu thế trung-dài hạn dù chưa thực sự tiêu cực, nhưng
không được đánh giá cao sau kết quả kinh tế vĩ mô Quý 1
được công bố, và vẫn tiềm ẩn nguy cơ suy thoái ở 1 số
nền kinh tế lớn trên thế giới, hay xung đột Mỹ-Trung.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn giữ tỷ trọng cp ở mức thấp, canh các
phiên hồi hoặc nhịp hồi trong phiên để giảm tỷ trọng.
- NĐT dài hạn chỉ 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 :
-

HSX: KH 2019 lãi 650 tỷ, sẽ niêm yết và GD chứng quyền năm 2019, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ NĐTNN GD
cp hết room. HNX: sẽ nghiên cứu cơ chế margin cho Upcom, HĐTL cho trái phiếu. KH LNTT 2019 đạt 308 tỷ.

-

Chủ tịch UBCK: Sẽ đình chỉ phát hành cổ phiếu với doanh nghiệp vi phạm Công bố thông tin.

-

Bộ Tài chính đang xây dựng quy chế thành lập Sở GDCK Việt Nam. Đến 18/3, quy mô TTCK ~81% GDP.

-

T3 VSD cấp mới 449 mã GD cho NĐTNN, cao nhất 9T. Nhưng cả Q1 là 904 mã, bằng gần nửa 2018.

-

Đấu giá cổ phần trên HNX thu 1,758 tỷ trong T3. Huy động TPCP qua đấu thầu giảm 24% trong T3.

-

PMI T3 đạt 51.9 điểm, số lượng đơn đặt hàng mới tăng tháng thứ 40 liên tiếp.

-

Standard&Poor’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia cho Việt Nam lần đầu sau 9 năm từ “BB-“ lên “BB”.

-

EVFTA: có thể được ký kết, phê chuẩn vào tháng 6 hoặc 7. Pháp khẳng định ủng hộ sớm phê chuẩn.

-

Q1 xuất khẩu gỗ đạt 2.3 tỷ USD, tăng 15.6% so cùng kỳ, cao su tăng 18.5%, chè tăng 15.4%.

-

Quý I, ngân sách Nhà nước thặng dư 65.400 tỷ . Dự trữ ngoại hối lên cao kỷ lục 65 tỷ USD.

-

Đến 4/4, VAMC đã xử lý được 190,000 tỷ nợ xấu.

-

TP.HCM thu 98,365 tỷ đồng ngân sách trong Q1.

-

HSBC dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 đạt 6.6%, ADB dự báo 6.8%.

-

Vietsovpetro thu về 451tr USD từ bán dầu trong Q1

-

Giá xăng tăng mạnh ngày 2/4: E5 tăng 1,377đ/l.

-

BID: nợ xấu sau kiểm toán tăng 2,100 tỷ; PVS: LNTT Q1 350 tỷ, tăng 18% so cùng kỳ; GAS: KH LNST
7,643 tỷ; giảm 35% so cùng kỳ, muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại PGS lên 51%; VCG: tòa bác đơn khiếu nại về
việc dừng hoạt động của HĐQT; MSN: Credit Suisse chuyển nhượng gần 28tr cp cho 6 cá nhân; AAA: KH
LNST 2019 510 tỷ, gấp 2.8 lần 2018; FCN: đối tác Nhật Kogyo sẽ mua 19% cp; HPG: bán gần 700,000 tấn
thép trong Q1, tăng 29% so cùng kỳ; PNJ: KH LNST 1,182 tỷ, tăng 23% so 2018, chia thưởng 3:1; CII:
nâng sở hữu tại NBB lên 49%; VCS: ước LNST Q1 258 tỷ, tăng 18% so cùng kỳ; TPB: ước LNTT Q1 đạt 853

tỷ, tăng 66% so cùng kỳ; VGC: LNTT Q1 tăng 30% cùng kỳ, chuyển sàn HSX trong T5;
Thông tin quốc tế
-

Căng thẳng Mỹ-Trung: thỏa thuận đã hoàn thành 90%, còn 10% khó khăn nhất, đòi hỏi có sự thỏa hiệp
từ 2 phía. Mỹ ra hạn chót để Trung Quốc thực hiện thỏa thuận thương mại.

-

Brexit: Hạ viện Anh thông qua dự luật trì hoãn Brexit, chủ tịch EC dự định kéo dài thời hạn thêm 12 tháng.
TT May đang tìm cách thỏa hiệp với Đảng Lao Động để tìm lối thoát cho Brexit. GDP Anh Q1 chỉ tăng 0.2%.

-

Mỹ: tăng trưởng việc làm T3 tốt hơn dự kiến. Cân nhắc trừng phạt thêm với Iran, nước sản xuất dầu lớn thứ
4 trong OPEC. Dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ tăng 7.2tr thùng. Viện ISM: hoạt động sản xuất Mỹ đã mở rộng,
phục hồi từ mức thấp nhất kể từ cuối 2016.

-

ADB: Kinh tế Châu Á sẽ chững lại trong năm 2019. TGĐ IMF: Kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm nhạy cảm.
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