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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
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- Diễn biến tiêu cực tiếp diễn với 6 phiên giảm điểm liên
tiếp trước khi xuất hiện phiên hồi phục ở cuối tuần, tính
chung cả tuần VN-Index mất hơn 20đ. Ngoài nhóm cổ
phiếu Dầu khí có phần đáng chú ý, không nhóm cổ phiếu
nào xuất hiện diễn biến tích cực thật sự với đà giảm diễn
ra trên hầu hết các nhóm ngành, kể cả 1 số cổ phiếu trụ
cột thường mang tính hỗ trợ chỉ số.
- Thanh khoản luôn duy trì ở ngưỡng thấp, số cổ phiếu
giảm giá luôn chiếm ưu thế trong hầu hết các thời điểm.
Khối ngoại có tuần bán ròng mạnh trên cả 2 sàn với tổng
giá trị 591 tỷ và tập trung ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
- Sự chán nản là biểu hiện khá rõ ràng ở nhiều NĐT đi
kèm cùng thanh khoản thấp. Rất nhiều NĐT ngắn hạn đã
lựa chọn giải pháp đứng ngoài TT khi cơ hội lướt sóng gần
đây là gần như không có.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là tâm điểm đáng chú
ý trong tuần này trên toàn cầu và có tác động rất lớn tới
TTCK Việt Nam. Kết quả đàm phán không đạt thỏa thuận,
việc Mỹ liên tục tăng thuế cùng lời hứa đáp trả của Trung
Quốc sẽ tác động tiêu cực tới TT tài chính toàn cầu, TTCK
Việt Nam khó có thể là ngoại lệ đứng ngoài tác động đó.
- Thực tế TTCK trong nước đã có những tín hiệu tiêu cực
kéo dài từ trước đó, dòng tiền và niềm tin vẫn đang ở
mức cạn kiệt, chưa có dấu hiệu cải thiện. Điểm đáng chú
ý là việc thanh khoản càng giảm thấp trong các thời điểm
TT có sự hồi phục.
- Giai đoạn này cũng đang ở vùng trũng về mặt thông tin,
chưa kể động thái bán ròng của NĐTNN. Vì vậy không dễ
nhận diện vùng đáy của TT trong ngắn hạn.
- Như vậy, về cơ bản chúng tôi giữ nguyên quan điểm TT
không hấp dẫn và vẫn mang tính tiêu cực, chưa xuất hiện
tín hiệu chuyển biến tích cực trong ngắn hạn.
- 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 :
-

Dự đoán ETF: FTSE có thể thêm POW vào danh mục.

-

Chính phủ đánh giá kinh tế có dấu hiệu tăng chậm lại, dự kiến tăng trưởng GDP 2019 đạt 6.78%.

-

HoSE đang nghiên cứu triển khai chứng khoán không có quyền biểu quyết để thu hút vốn ngoại.

-

Fitch nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia VN từ “ổn định” lên “tích cực”, giữ vững xếp hạng BB.

-

VSD đã cấp 356 mã số giao dịch cho NĐTNN trong tháng 4 (T3 cấp 449 mã).

-

Khối lượng giao dịch chứng khoán phái sinh trong tháng 4 giảm mạnh 40% so với tháng 3.

-

Malaysia áp thuế chống bán phá giá thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam.

-

Nhật, EU siết chặt kiểm tra nông sản từ Việt Nam do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá giới hạn cho phép.

-

Tổng nợ xấu nội bảng của 22 ngân hàng cuối cuối Q1 tăng 4,600 tỷ so với đầu năm, lên mức 84,200 tỷ.

-

Cựu chủ tịch MTM thao túng giá bị tòa kết án chung thân.

-

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại, ngang cả nước, khoảng 6.6%.

-

HPG: sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 30%; VSH: bị tuyên phạt 2,163 tỷ cho nhà thầu TQ, đã kiện
ngược đòi bồi thường 2,000 tỷ; MWG: 24/5 chốt quyền cổ tức TM 15%; VHC: 20/5 chốt quyền cổ tức TM
20%; SGN: 22/5 chốt quyền cổ tức 30% TM + 40% CP; CII: nâng tỷ lệ sở hữu NBB lên gần 53%; FPT:
20/5 chốt quyền cổ tức 10% TM + 10% CP; HCM: 22/5 chốt quyền cổ tức TM 19%; TTC Sugar: dừng hoạt
động 4 nhà máy đường; VJC: LNST Q1 1,463 tỷ, tăng 7% cùng kỳ; BVH: LNST Q1 444 tỷ, giảm 8.5% cùng
kỳ; TPB: LNST Q1 682 tỷ, tăng 66% cùng kỳ; DXG: sẽ trả cổ tức = cp 22% + PHT 4:1; HPG: sản lượng
thép xây dựng 4T đạt 933,626 tấn, tăng gần 30% cùng kỳ; TDH: LNST Q1 17 tỷ, giảm 41% so cùng kỳ.

Thông tin quốc tế
-

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung: Cuộc đàm phán trong 2 ngày 9-10/5 chưa đạt thỏa thuận, TT Trump
đe dọa đánh thuế lên toàn bộ hàng hóa còn lại (325 tỷ USD) từ Trung Quốc trong vòng 1 tháng. Trước đó,
Mỹ đã chính thức nâng thuế quan từ 10% lên 25% với 200 tỷ hàng hoá Trung Quốc từ 0h ngày 10/5.

-

Trung Quốc: Trái phiếu Trung Quốc vỡ nợ 5.8 tỷ USD trong 4T, gấp 3.4 lần cùng kỳ. Thặng dư thương mại
T4 bất ngờ giảm mạnh, đạt 13.8 tỷ USD, thấp hơn nhiều dự báo 35 tỷ USD. NHTW sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt
buộc với NH nhỏ.

-

Mỹ: tỷ lệ ủng hộ TT Trump lên mức cao kỷ lục 46%.

-

Venezuela tuyên bố chấm dứt sử dụng đồng USD.

-

Nga dẫn đầu thế giới về mua vàng dự trữ trong Q1, trước đó đã bán gần như toàn bộ trái phiếu Mỹ.

-

EC hạ dự báo tăng trưởng của Eurozone còn 1.2%.

-

Iran sẽ tái khởi động chương trình hạt nhân để đáp trả Mỹ vào ngày 8/5.
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