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- VN-Index tiếp tục có tuần giao dịch mất hơn 10 điểm,
mức giảm này chủ yếu đến trong ngày thứ 5, khi chỉ số
bất ngờ mất điểm mạnh với hàng loạt cổ phiếu trụ cột
trong VN30 bị bán mạnh ở phiên ATC. Diễn biến giằng co
giảm nhẹ vốn đang là chủ đạo trước đó. Sự hồi phục ở
phiên GD cuối tuần cũng nhờ sự hồi phục của 1 số cp vốn
hóa lớn giảm mạnh ở phiên trước (GAS, VCB..).
- Thanh khoản giảm nhẹ so với tuần cơ cấu ETF trước đó,
tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp. “Tình trạng xanh vỏ đỏ
lòng” vẫn xuất hiện khá dày. Khối ngoại có tuần mua ròng
gần 140 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự uể oải, thiếu quan tâm tới thị trường của NĐT tiếp
tục được duy trì ở mức độ cao, ngay cả ở 1 số thời điểm
chỉ số biến động mạnh bởi biến động giá các cp vốn hóa
lớn cũng không thực sự kích thích hoạt động mua-bán.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thông tin tích cực từ việc ký kết hiệp định thương mại
giữa EU và Việt Nam chỉ có tác động rất ngắn tới TT, và
chủ yếu ở 1 số nhóm ngành được hưởng lợi: Dệt may,
Thủy sản.. chứ chưa tạo được ảnh hưởng chung. Điều này
vẫn chứng minh dòng tiền trên TT vẫn đang rất yếu.
- TT dường như đang ở trong giai đoạn rất khó khăn về
niềm tin và dòng tiền, bởi chưa xuất hiện yếu tố nào thực
sự đủ mạnh để có thể vực dậy sự rệu rã này: thông tin
EVFTA không đủ lực, sự kỳ vọng nhóm Ngân hàng, Dầu
khí dẫn dắt TT không được như ý..
- Thông tin về việc nối lại đàm phán Mỹ-Trung theo
chúng tôi đánh giá chưa đủ mạnh để tạo sự đột phá về
niềm tin. Những thông tin vĩ mô Q2 và KQKD Q2 sắp công
bố nếu tích cực cũng mới chỉ giúp TT bình ổn trở lại.
- Về mặt PTKT, như đã đánh giá những phiên/nhịp tăng
điểm xen kẽ gần đây là hồi phục kỹ thuật trong kênh
giảm giá ngắn hạn với ngưỡng hỗ trợ tại 940 điểm.
- Xu thế trung-dài hạn vẫn rất khó lường, bên cạnh các
thông tin tích cực về EVFTA, 1 số chỉ tiêu KT vĩ mô Q2..
vẫn còn những lo ngại xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung,
Iran.. hay lo ngại suy thoái ở 1 số nền kinh tế lớn.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng cp ở mức thấp, tạm thời
đứng ngoài quan sát, chờ đợi những tín hiệu chuyển biến.
- 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 :
-

Việt Nam và EU đã chính thức ký hiệp định EVFTA + EVIPA vào chiều ngày 30/6 tại Hà Nội.

-

Việt Nam không vào danh sách theo dõi nâng hạng MSCI kỳ này, các điểm đánh giá giữ nguyên.

-

Dự báo danh mục VN30 kỳ review 15/7: thêm vào BVH, BID, loại DHG, CII.

-

Tin kinh tế vĩ mô 6T: GPD tăng 6.76% (cùng kỳ 7.08%), CPI tăng 2.64% (trong đó T6 giảm 0.09%), mức
tăng thấp nhất trong bình quân 3 năm gần đây. NSNN bội thu 48.1 nghìn tỷ. Ngành bán lẻ đạt doanh thu
1.8 triệu tỷ. Tăng trưởng tín dụng đến 18/6 đạt 6,22% (riêng Tp.HCM tăng 14%).

-

Tính đến 20/6, vốn VDI đăng ký đạt 18.5 tỷ USD, giảm 9% cùng kỳ, giải ngân 9.1 tỷ USD, tăng 8%.
Hongkong đứng đầu, Hàn Quốc thứ 2. Trong đó, 1.32 tỷ USD vốn FDI đổ vào bất động sản.

-

Chỉ trong nửa đầu T6 cả nước xuất siêu gần 500tr USD.

-

5T xuất khẩu cá tra, basa sang EU tăng 31.5%. NK 5 tỷ USD sản phẩm điện tử, linh kiện từ Trung Quốc.

-

Chính phủ lên kế hoạch tăng trưởng GDP 2020 ~6.8%. TC Thống kê nhận định GDP 2019 sẽ đạt mục tiêu.

-

SCIC đặt kế hoạch 2019 lãi 4,510 tỷ và thoái vốn tại 108 doanh nghiệp.

-

Ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch UBCK: UBCK sẽ giám sát chặt chẽ sản phẩm CW.

-

Từ đầu năm, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa thực hiện được thương vụ IPO nào.

-

PVS: LNST 6T ước 521 tỷ; VGC: ước LNTT 6T đạt 422 tỷ, Bộ XD có thể hoàn tất thoái vốn vào cuối

2019, đầu 2020; LCG: LNTT 6T đạt 97 tỷ, dự kiến PHT 30tr cp; FRT: ước LNTT 200 tỷ 6T; SBT:
thoái vốn tại Tanisugar thu về 250 tỷ; SZL: 12/7 chốt quyền cổ tức TM 15%; VNM: 6/9 chốt
quyền cổ tức TM 20%; GTN: VNM nâng tỷ lệ sở hữu lên 40.7%; HAG: chi 625 tỷ mua lại trái
phiếu trước hạn từ VPBank để cơ cấu nợ; PVD: sẽ trả cổ tức cp 10%; NTP: sẽ thưởng cp 10%;
Thông tin quốc tế
-

Mỹ-Trung: Kết quả cuộc gặp Trump-Tập bên lề hội nghị G20: 2 bên đồng ý nối lại đàm phán, Mỹ tạm thời
không áp thêm thuế với Trung Quốc, cho phép Huawei mua linh kiện từ công ty Mỹ. Trước đó, Trung Quốc
đặt mua 544,000 tấn đậu nành Mỹ.

-

G20: suýt không ra được tuyên bố chung vì bất đồng. Nga và Ả rập Xê út đồng ý gia hạn TT cắt giảm sản
lượng thêm 9 tháng, kể từ cuối tháng 6.

-

Nga-Trung Quốc chính thức ký thỏa thuận liên chính phủ về việc thanh toán bằng đồng nội tệ - rúp và NDT.

-

Hàng loạt tập đoàn lớn Hàn Quốc (Samsung, Kia, Hyundai, LG..) đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

-

Mỹ-Iran: Iran sẽ từ bỏ thêm điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân từ 7/7, tuyên bố ngoại giao với Mỹ đã
vĩnh viễn đóng lại sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt lên Đại giáo chủ Khamenei và dọa xóa sổ Iran.

-

Mỹ-Triều: Trump thành TT Mỹ tại vị đầu tiên bước chân lên lãnh thổ Triều Tiên khi gặp Kim ở DMZ, 30/6.

-

Trump giục FED hạ lãi suất. Chủ tịch FED: không chắc đủ điều kiện để hạ lãi suất.
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