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Thống kê Thị trường 05-09/08
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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- TT trải qua 1 tuần giao dịch biến động rất mạnh trước
những thông tin từ TT tài chính, chứng khoán thế giới.
Tính chung cả tuần, VN-Index mất gần 17 điểm. Sự biến
động của các cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính cho
việc tăng/giảm điểm của chỉ số. Ngoài điểm sáng từ các
nhóm cổ phiếu BĐS Khu công nghiệp và Cảng biển, sự hồi
phục của hầu hết các nhóm/ngành khác khi chỉ số hồi
phục là không rõ ràng.
- Thanh khoản tăng khá mạnh tuần qua khi TT biến động
mạnh. Khối ngoại liên tục bán ròng những phiên gần đây
là việc đáng lưu ý với giá trị lên tới 850 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Hoạt động mua bán có phần tăng lên trong tuần qua
nhưng nền tảng tâm lý nhìn chung vẫn khá yếu ớt, đặc
biệt trước những thông tin tiêu cực.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang
đi kèm với những động thái đáp trả qua lại của 2 bên là
yếu tố dẫn tới những biến động tiêu cực trên thị trường
tài chính toàn cầu, và ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến
trên TTCK Việt Nam. Chúng tôi cho rằng đây tiếp tục là
yếu tố ảnh hưởng chính tới TT trong nước trong ngắn hạn.
- Đây là lần thứ 2 trong năm nay TT chuyển biến sang
trạng thái tiêu cực khi VN-Index vượt ngưỡng tâm lý
1,000 điểm, cho thấy nền tảng chung chưa sẵn sàng.
- TT vàng biến động tăng mạnh gần đây cũng sẽ ảnh
hưởng nhất định tới tâm lý của NĐT, bên cạnh việc khối
ngoại bán ròng liên tục cũng sẽ là yếu tố cản trở tới các
nhịp hồi phục ngắn hạn.
- Trên phương diện PTKT, chỉ số đã chuyển biến sang
trạng thái tiêu cực. Tuy nhiên, xu thế này sẽ bị tác động
mạnh bởi diễn biến TTCK thế giới trong tuần tới.
- 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 :
-

MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục ở kỳ review Q3/2019.

-

Trong T7, NĐT trong nước mở mới 18,548 tài khoản GDCK, NĐTNN mở 363 tài khoản.

-

Tổng dư nợ margin của các CTCK đến 30/6 là 54,700 tỷ, tăng 17% so với thời điểm cuối 2018.

-

Trung Quốc tập trận 2 ngày 6-7/8 ở Hoàng Sa. Tầu Hải Dương 8 đã rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế VN.

-

Bộ Công Thương: Xuất khẩu 2019 khó đạt kế hoạch (261-262 tỷ USD, tăng trưởng 7-7.5% so 2018). Gia
hạn quyết định điều tra chống bán phá giá với thép cán nguội Trung Quốc. Sẽ điều tra chống bán phá giá
các sản phẩm plastic từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia..

-

Ấn Độ áp thuế chống trợ cấp ống thép không gỉ của Việt Nam.

-

Việt Nam đứng thứ 8/12 thị trường nhượng quyền hàng đầu thế giới.

-

Kim ngạch XK 7T đạt 145 tỷ USD, tăng 7.5% cùng kỳ (sang Mỹ 7T đạt 27.3 tỷ USD, tăng 27% cùng kỳ).

-

XK nông sản 7T đạt hơn 23 tỷ USD, NK khoảng 18 tỷ USD, thặng dư gần 5 tỷ USD, tăng 12% cùng kỳ.

-

Thu NS 7T đạt 892,000 tỷ, tăng 12% cùng kỳ. Tổng giá trị các vụ M&A trong 7T đạt 5.43 tỷ USD.

-

Đến hết Q2 mới có 6 DNNN được phê duyệt phương án CPH trong số 18 DN cần CPH trong năm 2019.

-

Doanh thu Tập đoàn dầu khí Việt Nam trong 7 tháng ước đạt 432,000 tỷ, vượt 12% kế hoạch.

-

VGI: LNST 6T đạt 711 tỷ (cùng kỳ lỗ); VTP: LNST Q2 87 tỷ, tăng trưởng 38%; VJC: LNTT Q2 750

tỷ, tăng trưởng 10.6%; ACV: LNST Q2 1,700 tỷ, giảm 19% cùng kỳ; SAB: LNST Q2 1,438 tỷ,
tăng trưởng 18%; HDG: LNST Q2 173 tỷ, gấp 8 lần cùng kỳ; DHG: LNST Q2 174 tỷ, tăng trưởng
25%; MSH: LNST Q2 132 tỷ, tăng 39%; QNS: LNST Q2 366 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ; BMI: LNST Q2
45 tỷ, giảm 27%; VCS: 21/8 chốt quyền cổ tức TM 20%; BHN: 9/9 chốt quyền cổ tức TM
75.57%, LNST Q2 240 tỷ, tăng 12%; FOC: 15/8 chốt quyền cổ tức TM 100%; FLC: sẽ phát hành
thêm 300tr cp, tỷ lệ 42.2% giá 10,000đ/cp; HNG: ông Trần Bá Dương đã mua 50tr cp.
Thông tin quốc tế
-

Mỹ-Trung: Trump có thể hủy đàm phán TM tháng 9. Mỹ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, gấp rút
chốt danh sách 300 tỷ USD hàng TQ sắp chịu thuế 10% và có thể cấm các cơ quan chính phủ làm ăn với
Huawei, đồng thời hoãn cấp phép cho DN làm ăn với Huawei. Đồng NDT giảm xuống mức thấp nhất kể từ
2008, Trung Quốc hoãn mua nông sản Mỹ. Huawei ra mắt hệ điều hành riêng HarmonyOS.

-

Mỹ: Trump yêu cầu Fed hạ lãi suất nhanh hơn, mạnh hơn nữa.

-

Trung Quốc: đang soạn thảo các giải pháp thúc đẩy thương mại. Dự trữ ngoại hối tiếp tục giảm mạnh, dự
trữ vàng tiếp tục tăng (tăng 4.5% so cuối 2018). Trung Quốc sẽ bán trái phiếu niêm yết bằng NDT ở Hong
Kong để trấn an NĐT và giảm đà mất giá NDT. Xuất khẩu Trung Quốc T7 tăng mạnh 3.3% so cùng kỳ (dự
báo giảm 2%), nhập khẩu T7 giảm 5.6%.

-

NHTW New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines đồng loạt hạ lãi suất mạnh hơn dự báo.

-

OCBC: giá vàng còn tăng trong 6-12 tháng tới.
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