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Thống kê Thị trường 29/07-02/08
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 29/07-02/08

HNX

991.1 (-2.25)

103.7 (-2.7)

KLGD bình quân

129,529,140

23,800,926

GTGD bình quân

2,914,206,098

327,950,895

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

56,368,466

2,397,760

KL bán trong tuần

67,168,464

3,789,810

GT mua trong tuần

3,086,729,840

38,527,597

GT bán trong tuần

3,511,146,590

50,045,417

GT mua bán ròng

-424,416,750

-11,517,820

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,162,519,240

242,556,920

KL đặt bán

1,199,899,180

262,786,151

Bình quân lệnh mua

2,927

4,485

Bình quân lệnh bán

3,646

5,272

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

14,557,510

SHB

7,845,887

HPG

7,142,250

ART

2,411,920

FLC

5,357,930

CEO

2,211,207

HBC

4,645,330

S99

1,946,600

HAG

4,556,640

VIX

1,909,041

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- VN-Index đã có tuần giảm điểm đầu tiên sau 4 tuần
tăng điểm liên tiếp, sau khi chỉ số chạm ngưỡng 1,000,
đồng thời những diễn biến khá tiêu cực từ TTCK thế giới
đã khiến áp lực bán tăng mạnh ở hầu hết các nhóm cổ
phiếu. Các cổ phiếu vốn hóa lớn (ngoại trừ VHM) đã phần
nào suy yếu trong tuần qua (VIC, VCB, GAS..) và không
còn đủ mạnh để hỗ trợ chỉ số như những tuần gần đây.
- Thanh khoản gần như không biến động nhiều so với
tuần trước và tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Điều
đáng chú ý là việc khối ngoại đã bắt đầu bán ròng trở lại
sau chuỗi mua ròng liên tiếp 20 phiên trước đó.
- Sự tham gia của NĐT ngắn hạn trong giai đoạn gần đây
vẫn khá thấp, tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” liên tục xuất
hiện là minh chứng khá rõ về tâm lý nghi ngờ hiện tại.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Ngưỡng tâm lý 1,000 điểm vẫn là cản trở khá nặng nề
đối với thị trường trong giai đoạn này khi mà mức độ cải
thiện của dòng tiền lẫn tâm lý chung chưa thực sự rõ nét.
- Những thông tin tiêu cực có phần bất ngờ trong đàm
phán thương mại Mỹ-Trung cũng như diễn biến từ TTCK
thế giới đã góp phần ảnh hưởng tới diễn biến thị trường
trong nước những phiên giao dịch gần đây.
- Việc NĐTNN bán ròng trở lại cũng là yếu tố quan trọng
cần phải theo dõi, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới
xu thế chung trong ngắn hạn sắp tới.
- Trên phương diện PTKT, việc giảm điểm của chỉ số tuần
qua mới chỉ mang tính chất của một nhịp điều chỉnh và
chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều của xu thế tăng điểm
của chỉ số vốn đã hình thành trước đó.
- Mặc dù xu thế tăng điểm vẫn đang được bảo toàn,
nhưng hiệu quả của hoạt động lướt sóng ngắn hạn gần
đây đã trở nên thực sự khó khăn là điều cần suy ngẫm.
- Xu thế trung-dài hạn dù chưa thực sự tiêu cực, nhưng
vẫn rất khó lường, bên cạnh những thông tin tích cực về
EVFTA, 1 số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Q2.. vẫn còn những lo
ngại đáng kể xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung, Iran..
hay lo ngại suy thoái ở 1 số nền kinh tế lớn trên thế giới.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, có thể
tận dụng các nhịp tăng để hạ tỷ trọng nếu còn ở mức 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 :
-

Kinh tế 7T: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 2.134 triệu tỷ, tăng 12.5% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng 365% cùng kỳ. Vốn FDI từ Trung Quốc đạt 1.8 tỷ USD, tăng 290% cùng
kỳ. Gần 80,000 DN thành lập mới, cả nước có 2.5 triệu tỷ đăng ký bổ sung rót vào nền kinh tế. NĐTNN góp
vốn, mua cổ phần 8.5 tỷ USD, tăng 78% cùng kỳ.

-

Tháng 7: Việt Nam xuất siêu 200tr USD. PMI tăng nhẹ từ 52.6 lên 52.7 điểm. CPI tăng 0.18%, bình quân 7T
tăng 2.61%, mức thấp nhất trong 3 năm.

-

Các dự án vay vốn được Chính phủ bảo lãnh tính đến hết năm 2018 đã lên tới 27.7 tỷ USD.

-

Đại diện Thương mại Mỹ - Robert Lighthizer: Việt Nam cần phải giảm bớt thặng dư thương mại với Mỹ.

-

Nhà máy sx máy photocopy của Kyocera–Nhật + nhà máy sx LCD của Sharp sẽ chuyển từ TQ qua Việt Nam.

-

Nợ xấu 3 NH BIDV, Vietcombank, Vietinbank cuối T6 đã lên 41,265 tỷ, tăng 22% so với 1 năm trước.

-

Nhiều ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp từ 1/8.

-

Vietravel sẽ đưa 12.6tr cp lên Upcom, MCK: VTR; 3/11 20.1tr cp Xuân Hòa lên sàn upcom, MCK: XHC.

-

VNM: LNST Q2 2,898 tỷ, tăng trưởng 8%; VIC: LNST Q2 đạt 2,343 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; VHM: LNTT
Q2 10,058 tỷ, gấp 2 cùng kỳ, 9/8 chốt quyền cổ tức TM 10%; MSN: LNST Q2 1,016 tỷ, giảm 54% cùng kỳ;
FPT: 16/8 chốt quyền cổ tức TM 10%; SAB: Q2 LNST 1,430 tỷ, tăng trưởng 18%; VJC: LNTT 6T đạt 1,536
tỷ, tăng trưởng 16%; HVN: LNST Q2 79 tỷ, giảm 74% cùng kỳ; AAA: LNST Q2 132 tỷ, gấp 3.6 lần cùng kỳ;
BID: LNTT Q2 2,251 tỷ, tăng trưởng 9%; CTG: LNST Q2 1,767 tỷ, giảm 2.3%; POW: LNST Q2 785 tỷ, tăng
trưởng 44%; HDG: LNST Q2 173 tỷ, gấp 9 cùng kỳ; HBC: LNST Q2 51 tỷ, giảm 66% cùng kỳ; LTG: LNST
Q2 kỷ lục 197 tỷ, tăng trưởng 67%; HNG: lỗ ròng 631 tỷ Q2, sắp chuyển đổi 221.7tr cp cho Thaco; HAG: lỗ
ròng 539 tỷ Q2; VCG: LNST Q2 174 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; VGC: LNST Q2 199 tỷ, giảm 9%; DMC: 30/8 SCIC
đấu giá trọn lô 35% giá khởi điểm 119,600đ/cp; VIB: 15/8 chốt quyền cp thưởng 18%

Thông tin quốc tế
-

Mỹ-Trung: kết thúc đàm phán không có kết quả đột phá. Mỹ sẽ áp thuế 10% lên 300 tỷ USD hàng hóa
Trung Quốc từ 01/09. 2 bên sẽ tham vấn dày đặc trước vòng đàm phán tiếp theo vào T9. Thương mại song
phương Mỹ-Trung 6T đầu năm giảm 14%, TQ từ đối tác số 1 của Mỹ tụt xuống thứ 3 sau Mexico và Canada.

-

Mỹ: FED hạ lãi suất 0.25%, để ngỏ việc giảm thêm 1 lần năm 2019, nhưng không như kỳ vọng của NĐT.

-

Iran: Mỹ gia hạn thời gian miễn trừ trừng phạt hạt nhân Iran thêm 90 ngày. Mỹ áp lệnh trừng phạt với
Ngoại trưởng Iran. IMF dự báo GDP 2019 sẽ sụt giảm 6% do tác động từ các lệnh trừng phạt. Iran kêu gọi
các nước thân thiện như Trung Quốc.. mua thêm dầu, sẵn sàng đàm phán với Arab Saudi.

-

Nhật loại bỏ Hàn Quốc khỏi “danh sách trắng” gồm 27 nước được ưu đãi về thương mại.

-

Hiệp ước hạt nhân tầm trung (INF) lần lượt được Mỹ rồi đến Nga rút khỏi.
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