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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- TT tiếp tục có tuần giao dịch giằng co nhưng theo chiều
tăng nhẹ, tính chung cả tuần mức tăng của VN-Index là
hơn 7 điểm, một lần nữa áp sát ngưỡng 1,000 điểm. 2
nhóm cổ phiếu Ngân hàng và CK là điểm sáng tuần qua,
đặc biệt nhóm Ngân hàng là trụ cột chính, còn nhóm CK
có thời điểm đồng loạt bật tăng khá mạnh. Sự phân hóa
vẫn diễn ra trên diện rộng nhưng nhìn chung đã xuất hiện
nhiều hơn những cp có được diễn biến ngắn hạn tích cực.
- Thanh khoản tụt mạnh đầu tuần về quanh ngưỡng thấp
và tăng trở lại vào cuối tuần. Khối ngoại tiếp tục bán ròng
gần 170 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Tâm lý nhiều NĐT đã có sự cải thiện và ít nhiều hứng
khởi, tuy nhiên chưa thật sự rõ ràng trên bình diện chung
khi sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế tại nhiều thời điểm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Những thông tin kinh tế vĩ mô Quý 3 đang dần hé lộ với
các kết quả khá tích cực: GDP Q3 tăng trưởng 7.31%, CPI
9T chỉ tăng 2.52%.. đây được kỳ vọng là những yếu tố tác
động mang tính đột phá tới xu thế giằng co hiên tại.
- Những phiên GD gần đây, các tín hiệu tích cực nhỏ đã
bắt đầu xuất hiện tuy nhiên nhìn chung việc tăng điểm
của chỉ số vẫn chịu tác động từ 1 số cổ phiếu BCs như
VNM, VCB.. mà chưa có sự lan tỏa cần thiết.
- Từ 14h43’, thường có hiện tượng mua các cp thanh
khoản kém để thu hẹp chênh lệch số mã tăng/giảm, mục
đích xóa nhòa tình trạng xanh vỏ đỏ lòng vẫn diễn ra. Tín
hiệu này phản ánh sự đi lên không thực sự thuyết phục.
- Chỉ số đã tiến vào vùng kháng cự mạnh, nhưng với
những thông tin vĩ mô tích cực mới công bố, khả năng
vượt 1,000đ là điều được dự báo không khó khăn, nhưng
việc có hình thành xu thế tích cực mang tính thuyết phục
và có sự lan tỏa hay không vẫn cần phải tiếp tục theo dõi.
- Xu thế trung-dài hạn vẫn ở trạng thái khó lường, bên
cạnh thông tin tích cực về các chỉ tiêu KT vĩ mô, EVFTA..
vẫn còn những lo ngại xung quanh căng thẳng Mỹ-Trung,
Iran.. hay sự suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng ở mức trung bình-khá,
ưu tiên chiến lược mua đỏ - bán xanh, cũng như các cổ
phiếu được dự báo KQKD Q3 tích cực.
- 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 9T: GDP tăng trưởng 6.98% (Q3 tăng trưởng 7.31%), cao nhất từ 2011. CPI tăng 2.52%,
thấp nhất 3 năm. Tăng trưởng tín dụng đến 20/9 đạt 8.4% (mức tăng cùng kỳ là 9.5%). Xuất khẩu đạt 194
tỷ USD (tăng 8.2% cùng kỳ), nhập khẩu 118 tỷ USD (tăng 8.9% cùng kỳ), xuất siêu 5.9 tỷ USD. Đến 15/9,
ngân sách bội thu 66,500 tỷ. Hàn Quốc vượt Trung Quốc trở thành NĐTNN có vốn FDI lớn nhất vào VN.

-

Việt Nam chưa được nâng hạng TT mới nổi, tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi của FTSE Russell.

-

ADB dự báo 2019-2020: tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 6.8% và 6.7%, lạm phát giảm còn 3% và 3.5%

-

Thủ tướng: sẽ cắt vốn những đơn vị chậm giải ngân đầu tư công chậm. Một số bộ và địa phương đề nghị trả
lại 8.517 tỷ từ nguồn ODA.

-

Xuất khẩu thủy sản sang EU tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 5 do tác động của thẻ vàng IUU.

-

9T đầu năm có hơn 10 tỷ USD vốn FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với 397 dự án.

-

Mobifone ước lãi trước thuế 9T đạt trên 4,500 tỷ.

-

MWG: LNST 9T đạt 2,697 tỷ, tăng trưởng 37%; HBC: lập quỹ đầu tư BĐS và Chứng khoán; RAL: được bồi
thường bảo hiểm cháy nổ 150 tỷ; ANV: LNST 9T ước đạt 510 tỷ, tăng trưởng 66% cùng kỳ; TIG: lãi ròng 9T
ước đạt 58 tỷ, tăng trưởng 64% cùng kỳ; PNJ: LNST 8T đạt 710 tỷ, tăng 12% so cùng kỳ; REE: Platinum
Victory chào mua công khai 31.3tr cp, giá 45,000đ/cp; SSI: 7/10 chốt quyền cổ tức TM 10%; PNJ: sắp PH
2.2tr cp ESOP giá 20,000đ/cp; AAA: sẽ PH 8.5tr cp ESOP giá 10,000đ/cp; GEX: chuyển 40tr cp VGC cho
công ty con; FLC: Bamboo Airways sẽ IPO và niêm yết trong 2020; SBT: TVHĐQT đăng ký mua 30tr cp từ
27/9-25/10; VHC: sẽ mua 2tr cp quỹ; VPB: mua 50tr cp quỹ từ 2-31/10; DTL: lấy ý kiến CĐ hủy niêm yết.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Mỹ sẽ tung các biện pháp hạn chế nguồn vốn đầu tư từ Mỹ vào Trung Quốc. Trước đó 2 nước
kết thúc đàm phán cấp thứ trưởng sớm hơn KH, sẽ nối lại đàm phán cấp cao vào 10-11/10. Trung Quốc
quyết định nới lỏng chính sách thuế quan khi nhập khẩu đậu nành Mỹ và sắp mua 100,000 tấn thịt lợn Mỹ.

-

Mỹ: TT Trump bị cáo buộc lạm quyền để nhờ Ukraine can thiệp bôi nhọ ƯCV TT Joe Biden trước cuộc bầu cử
2020, che đậy bằng chứng, Hạ viện sẽ điều tra luận tội. Trump tiếp tục kêu gọi Fed hạ lãi suất xuống dưới
0%. ICE (Công ty mẹ của NYSE) ra mắt HĐTL Bitcoin.

-

Trung Quốc: PboC sẽ tránh tung ra gói kích thích khổng lồ và duy trì chính sách tiền tệ thận trọng. Báo cáo
Beige Book: Kinh tế Trung Quốc Q3 rơi vào trạng thái suy yếu trên mọi mặt trận. Rót thêm 1 tỷ USD vào 6
dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Asean.

-

Mỹ - Nhật ký thỏa thuận cắt giảm thuế quan với nông sản Mỹ và máy móc công cụ của Nhật.

-

Mỹ sẽ kiện Iran tại Đại hội đồng LHQ. Iran sẽ thả tàu dầu Anh.

-

Ấn Độ tung gói giảm thuế 20 tỷ USD để kích thích tăng trưởng.

-

Venezuela cân nhắc đưa Bitcoin vào dự trữ ngoại hối và thanh toán quốc tế.

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Trụ sở: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 62 68 68 68 - Fax: (028) 39 32 56 65
Phòng Phân tích
Điện thoại: (024) 39 42 80 76 (Máy lẻ: 185)
Email: linh.dh@sbsc.com.vn
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

