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Thống kê Thị trường 20-24/05
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 20-24/05

HNX

970.03 (-6.45)

105.39 (-0.4)

KLGD bình quân

123,269,548

31,405,580

GTGD bình quân

2,908,919,990

396,460,044

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

136,875,965

7,816,450

KL bán trong tuần

105,145,607

10,887,618

GT mua trong tuần

9,295,823,710

264,152,149

GT bán trong tuần

4,179,015,310

139,076,438

GT mua bán ròng

5,116,808,400

125,075,710

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

1,133,207,200

319,310,661

KL đặt bán

1,221,862,100

356,621,969

Bình quân lệnh mua

2,839

4,772

Bình quân lệnh bán

3,418

5,968

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

7,397,570

PVS

5,544,765

PVD

6,721,800

HUT

4,334,716

STB

6,040,540

TNG

2,819,079

HPG

3,667,800

SHB

2,522,267

FLC

3,139,040

ART

1,622,950

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

- TT bước vào tuần điều chỉnh với 4 phiên giảm điểm liên
tiếp cùng mức giảm hơn 6đ tuần qua. 1 số cổ phiếu vốn
hóa lớn (VNM, VIC..) có dấu hiệu quay đầu giảm, bên
cạnh đó nhóm cổ phiếu Dầu khí suy yếu rõ nét (1 phần
ảnh hưởng bởi giá dầu) đã tạo áp lực lớn lên TT, dù nhóm
Ngân hàng đã có phiên tăng “tiếp sức”. Hầu hết các nhóm
ngành còn lại dao động trong biên độ khá hẹp và chưa
thực sự thu hút được sự chú ý của dòng tiền.
- Thanh khoản giảm trở lại và duy trì ở ngưỡng thấp bên
cạnh sự xuất hiện trở lại của tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”
trong 1 số thời điểm. Khối ngoại mua ròng rất mạnh hơn
5,200 tỷ tuần qua, nhưng nếu loại trừ GD thỏa thuận VIC
của SK Group thì vẫn tiếp tục bán ròng mạnh hơn 600 tỷ.
- Sự thận trọng đã lại quay trở lại là khá rõ nét ở nhiều
NĐT, đi kèm với thanh khoản thấp là minh chứng cho
hoạt động mua bán lướt sóng ngắn hạn kém sôi nổi.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Diễn biến giảm điểm này không thực sự bất ngờ bởi VNIndex đã có chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp trước đó.
- Như đã nhìn nhận trước về tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng”
có thể ảnh hưởng tới nền tảng tâm lý của NĐT, yếu tố này
tiếp diễn tuần qua cho thấy động thái kéo chỉ số không đi
kèm với hiệu quả thực tế của hoạt động lướt sóng.
- Trong bối cảnh thông tin vĩ mô trống vắng, cuộc chiến
thương mại Mỹ-Trung vẫn là tâm điểm với nhiều hành
động căng thẳng hơn trong tuần qua, gây lo ngại về việc
nhiều khả năng kéo dài cuộc chiến và hậu quả đi kèm.
- “Trên lý thuyết”, về mặt PTKT, các phiên giảm điểm gần
đây vẫn được cho là các phiên điều chỉnh trong 1 nhịp
tăng của chỉ số VN-Index vốn đã được xác nhận. Ngoài ra,
ngưỡng hỗ trợ 970-975 điểm vẫn chưa bị phá vỡ. Chạm
ngưỡng 970 điểm, TT có thể sớm xuất hiện phiên/nhịp bật
trở lại, tuy nhiên thanh khoản cần phải sớm có sự cải
thiện để có thể quay trở lại trạng thái tích cực, ít nhất là
về mặt chỉ số.
- 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 tham gia với tỷ trọng vừa phải, nhưng
chỉ mua vào ở các nhịp điều chỉnh, hạn chế mua giá cao.
- 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 :
-

Đến 15/5, tổng kim ngạch XNK đạt 179 tỷ USD (tăng 8.8% cùng kỳ), xuất khẩu đạt 89 tỷ USD (tăng 6.7%).

-

Đến 20/5, vốn FDI đăng ký đạt 16.7 tỷ USD (tăng 69% so cùng kỳ), giải ngân đạt 7.3 tỷ USD (tăng 7.8%).

-

Reuters: Quy mô ngành điện Việt Nam sẽ vượt qua nước Anh vào năm 2020.

-

Bloomberg: Mỹ chưa coi Việt Nam là quốc gia thao túng tiền tệ.

-

Việt Nam và Nga sẽ đẩy mạnh khai thác, thăm dò dầu khí. PVN mất 773tr usd đầu tư ra NN không hiệu quả.

-

NHNN: đề xuất dùng ngân sách tăng VĐL của BID, Agribank, CTG, VCB. Sẵn sàng bán ngoại tệ bình ổn TT.

-

Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng: sẽ tập trung điều tra, xét xử nhiều vụ án tham nhũng.

-

VNPT đã chuẩn bị hồ sơ thầu để tư vấn cổ phần hóa. EVN có KH thoái toàn bộ vốn tại các TCT phát điện.

-

30/31 tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước được kiểm toán kinh doanh có lãi.

-

VNM: lập liên doanh trang trại bò sữa 5,000ha ở Lào; YEG: Youtube chính thức dừng hợp tác; VIC: SK

đã mua 154tr cp PHT và 51.4tr cp qua thỏa thuận, KH lãi ròng 6,500 tỷ 2019; VHM: KH lãi ròng
20,600 tỷ 2019, tăng trưởng 40%; HPG: Dragon Capital không còn là cổ đông lớn; TNG: 14/6
chốt quyền cổ tức = cp 20%; LNST 4T đạt 50 tỷ, tăng 63% so cùng kỳ; VGC: 29/5 chào sàn
HSX, giá TC 19,900đ/cp; VEA: sẽ chuyển HSX 2019, KH LNST 2019 6,400 tỷ, tăng trưởng 23%;
DBC: HSX đã nhận hồ sơ niêm yết; PLX: 31/5 chốt quyền cổ tức 26% TM; HVN: 3/6 chốt quyền
cổ tức TM 10%; BMP: 5/6 chốt quyền cổ tức tiền mặt 25%; PNJ: 6/6 chốt quyền thưởng cp
33%, phát hành cho BLĐ giá 20,000đ/cp; MWG: LNST 4T đạt 1,424 tỷ, tăng 36% cùng kỳ; FPT:
LNST 4T 887 tỷ, tăng trưởng 22%; TPB: Mobifone đã thoái vốn, KH mua lại tối đa 24tr cp quỹ.
Thông tin quốc tế
-

Căng thẳng Mỹ-Trung: Thêm Microsoft và ARM ngừng hợp tác với Huawei, trước đó Google (nhưng đã gia
hạn hoạt động thêm 90 ngày do Mỹ nới lỏng 1 số rào cản về mua hàng với Huawei) và hàng loạt công ty lớn
như Intel, Qualcomm.. thông báo ngừng hợp tác với Huawei. Ngoài ra, Mỹ cân nhắc trừng phạt thêm 5 công
ty công nghệ khác của TQ, không lên lịch đàm phán với TQ và hỗ trợ 16 tỷ USD cứu nông dân. Trên 40%
c.ty Mỹ cân nhắc chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi TQ. Đại sứ TQ tại EU: sẽ không ngồi yên để Mỹ bắt nạt.

-

Mỹ: cân nhắc áp thuế các nước phá giá tiền tệ (giám sát Nhật, Hàn, Ấn Độ, Đức, Thụy Sỹ). Trump muốn cải
thiện cân bằng TM với Nhật, ban bố tình trạng khẩn cấp QG để bán 8 tỷ USD vũ khí cho các đồng minh Arab.

-

Kim Jong Un ra điều kiện đàm phán với Mỹ. Venezuela cáo buộc Mỹ phá hoại chương trình viện trợ lương
thực. Iran: thề không đầu hàng, chỉ đàm phán với Mỹ ở thời điểm thích hợp. Trump đe dọa sẽ hủy diệt Iran.

-

OECD: hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu còn 3.2%. Bloomberg: Chiến tranh lạnh về công nghệ giữa Mỹ và TQ
đã chính thức bắt đầu. Morgan Stanley: Kinh tế toàn cầu sẽ suy thoái nếu TQ bị áp thêm thuế.

-

TT Anh tuyên bố sẽ từ chức vào 7/6, TT mới sẽ được chọn vào 20/7. EU không thay đổi quan điểm.

-

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ giảm 50% thuế với 1 số mặt hàng nhập khẩu của nhau.

-

GDP Q1 của Nhật Bản tăng mạnh 2.1% so cùng kỳ. GPQ Singapore Q1 tăng mạnh nhưng XK suy giảm.
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