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Thống kê Thị trường 26-30/08
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HNX
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ROS

12,967,190

PVS
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FLC

5,127,830

SHB

2,124,956

TCH
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1,241,018

MBB

3,983,320

VIX

1,144,436

HPG

3,329,430
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1,142,785

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- VN-Index mặc dù có 3 phiên hồi phục cuối tuần nhưng
tính chung cả tuần vẫn giảm hơn 8đ trước diễn biến có
phần leo thang từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. 1 số
cổ phiếu BCs có dấu hiệu đảo chiều (PNJ, VIC..), nhưng
cũng đã có 1 số cp vốn hóa lớn tham gia vào việc nâng đỡ
chỉ số tuần qua (VNM, VHM..). Phần lớn các nhóm/ngành
cổ phiếu còn lại đều có sự giằng co và suy yếu.
- Thanh khoản tăng nhẹ so với tuần trước nhưng mức
tăng tập trung ở 2 phiên GD đầu tuần khi xuất hiện tình
trạng bán tháo, số cp giảm giá chiếm ưu thế trong hầu
hết các thời điểm. NĐTNN bán ròng nhẹ 134 tỷ tuần qua.
- Thanh khoản chỉ tăng khi TT giảm mạnh, tụt xuống
nhanh chóng khi TT hồi phục là minh chứng rất rõ ràng
cho sự thận trọng của rất nhiều NĐT ở thời điểm hiện tại.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Những thông tin từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và
diễn biến TTCK thế giới vẫn đang có những tác động đáng
kể tới TTCK trong nước. Những diễn biến này hiện ở trạng
thái khó lường và có phần theo chiều hướng tiêu cực.
- Về cơ bản, tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” liên tục diễn ra
(trừ phiên GD cuối tuần ít nhiều có sự cân bằng) là yếu tố
ảnh hưởng rất lớn tới sự hấp dẫn trong việc tham gia TT.
Điều này khiến không ít NĐT chọn giải pháp đứng ngoài.
- Chúng tôi tiếp tục duy trì đánh giá nền tảng cơ bản của
TT chung hiện tại không tốt, cả về mặt thông tin vĩ mô
trong và ngoài nước, cả về dòng tiền và niềm tin, bên
cạnh động thái bán ròng liên tục của khối ngoại.
- Xu thế ngắn hạn về cơ bản chưa có sự thay đổi, chỉ số
có thể được gọi là giằng co, dao động trong một biên độ
nhất định, nhưng giá của nhiều cổ phiếu đã thủng đáy đi
kèm sự khó khăn rõ ràng trong việc lướt sóng ngắn hạn.
- Xu thế trung-dài hạn dù chưa thực sự tiêu cực, nhưng
vẫn rất khó lường, bên cạnh 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, chưa nên
mở vị thế mua mới, canh hồi phục để bán nếu cần thiết.
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, đặc biệt ở
các nhóm cp có tiềm năng (thủy sản, dệt may..).

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

Nhận định Thị trường Tuần 03-06/09/2019

Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Kinh tế 8T: cả nước thu hút được 22.63 tỷ USD FDI, giải ngân 11.96 tỷ USD. Vốn đăng ký mới và góp vốn,
mua cp xấp xỉ nhau ở mức hơn 9 tỷ USD. Khách quốc tế đạt hơn 11tr, tăng 14% cùng kỳ. CPI T8 tăng
0.28%, 8T tăng 2.57%, thấp nhất 3 năm. Chỉ số SXCN tăng 9.5% cùng kỳ. Xuất khẩu điện thoại và linh kiện
T8 tăng 38% cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 932,000 tỷ, 66% dự toán.

-

XK 8T: sang TQ đạt 23.8 tỷ USD, giảm 2.5% (lần đầu sau 10 năm), sang Mỹ đạt 38.6 tỷ USD, tăng 25%.

-

HoSE xây dựng bộ chỉ số VN Diamond, VNFIN Lead và VNFIN Select cho cp gần hết room và cp tài chính.

-

Google đang chuyển dây chuyển sản xuất điện thoại Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam.

-

Grab sẽ đầu tư thêm 500tr USD vào Việt Nam, đẩy mạnh phát triển các giải pháp công nghệ tài chính.

-

2 thủ tướng Việt Nam – Malaysia: phấn đấu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD, khuyến khích tập đoàn dầu
khí 2 nước mở rộng hợp tác, thăm dò.

-

GDP đánh giá lại bình quân giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 25.4%/năm so với số liệu đã công bố.

-

SCIC báo lãi trước thuế 3,341 tỷ trong 6 tháng đầu năm.

-

VNPT báo lãi sau thuế 6 tháng đạt 2,840 tỷ, doanh thu đạt 26,118 tỷ trước thềm cổ phần hoá.

-

Đề nghị truy tố chủ tịch KSA và nhân viên về tội thao túng thị trường chứng khoán.

-

CAB: 6/9 45.7tr cp VTVCab sẽ lên UPCoM, giá TC 140.900đ/cp; RAL: ước tính thiệt hại 150 tỷ do vụ hỏa
hoạn lịch sử từ tối 28/8; EIB: LNTT 6T sau kiểm toán tăng 111 tỷ; KSH, KAC: 5/9 bị hủy niêm yết bắt buộc;
DXG: chủ tịch thực hiện + mua thêm 18.4tr cp PHT; VJC: đã mua gần 18tr cp quỹ; VPB: sẽ mua lại tối đa
249tr (10%) cp quỹ; CII: sẽ bán 3tr cp quỹ, giá từ 32,650đ/cp; KDF: đăng ký mua 3tr cp quỹ, giá cao nhất
40,000đ/cp; HNG: 5/9 giao dịch bổ sung 222tr cp chuyển đổi từ trái phiếu; VHC: doanh số xuất khẩu T7
giảm 23%; NKG: đã chuyển nhượng nhà máy Nam Kim 1 cho Sứ Minh Long;

Thông tin quốc tế
-

Mỹ-Trung: TT Trump: cuộc đàm phán vẫn diễn ra vào cuối T9. Trung Quốc gợi ý không đáp trả lệnh áp
thuế, sẽ bình tĩnh giải quyết. Mỹ đã chính thức áp thuế 15% với 112 tỷ USD hàng hóa TQ, TQ cũng chính
thức áp thuế 5-10% với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ 0h ngày 1/9. Google xác nhận smart phone mới của
Huawei không được cấp phép với các ứng dụng của Google.

-

Mỹ: lại xuất hiện đường cong lợi suất đảo chiều, chênh lệch 0.06%, thấp nhất từ T3/2007. Hơn 200 NSX,
bán lẻ giày dép Mỹ gửi thư cảnh báo Trump.

-

Trung Quốc: PMI T8 giảm tháng thứ 4 liên tiếp còn 49.5 điểm. NDT tiếp tục thủng đáy 11 năm, vượt 7.15
NDT/USD. Lợi nhuận T7 các cty công nghiệp phục hồi, tăng 2.6% cùng kỳ, trước đó T6 giảm 3.1%.

-

TT Anh đình chỉ Quốc hội nhằm quyết tâm đoạn tuyệt với EU. EU tuyên bố không thay đổi thỏa thuận Brexit.

-

Mỹ-Pháp đạt thỏa thuận sơ bộ về thuế kỹ thuật số. TT Pháp muốn làm trung gian hòa giải Mỹ - Iran.

-

Có 19 NHTW đã giảm lãi suất chỉ riêng trong tháng 8 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
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