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Thống kê Thị trường 21-25/10
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 21-25/10

HNX

996.57 (+7.37)

104.71 (-0.77)

KLGD bình quân

155,544,880

21,965,270

GTGD bình quân

2,945,178,110

240,360,393

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

54,976,918

2,484,280

KL bán trong tuần

65,492,378

3,184,452

GT mua trong tuần

2,099,804,180

26,653,459

GT bán trong tuần

2,245,165,520

62,379,690

GT mua bán ròng

-145,361,340

-35,726,231

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

1,407,454,760

233,261,300

KL đặt bán

1,403,315,420

238,043,100

Bình quân lệnh mua

3,697

4,978

Bình quân lệnh bán

4,163

5,258

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

26,118,580

PVS

2,859,600

FLC

8,441,070

SHB

2,135,300

CTG

4,362,760

NVB

1,835,400

SCR

3,841,840

HUT

1,194,600

MBB

3,751,120

ACB

1,104,500

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- Diễn biến giằng co, đi ngang, thậm chí có phần tẻ nhạt
tiếp tục diễn ra trong gần như cả tuần, mặc dù VN-Index
tăng hơn 7đ tuần qua. Ngoại trừ giao dịch sôi động tại 1
số cp đầu cơ (FLC, HAI..), phần lớn các nhóm ngành khác
đều có biến động trong biên độ khá hẹp. Mức tăng của chỉ
số tuần qua được cho là nhờ sự đóng góp của 1 số cp BCs
như VJC, VCB, GAS, VNM..
- Thanh khoản dao động rất mạnh, ảnh hưởng từ biến
động của 1 số cp đầu cơ (chủ yếu do nhóm FLC). Khối
ngoại tiếp tục bán ròng hơn 180 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Đứng trước mốc kháng cự 1,000 điểm, phần lớn NĐT
đều do dự và thận trọng, bởi đây vẫn là rào cản tâm lý
không dễ vượt qua ở thời điểm hiện tại.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Tuần qua, gần như không xuất hiện những thông tin vĩ
mô nào đáng chú ý và có sức nặng ảnh hưởng (cả trong
nước và quốc tế). Điều góp phần khiến TT rơi vào trạng
thái giằng co, ảm đạm kéo dài.
- Kỳ báo cáo KQKD Q3 đã dần trôi qua, nhưng chúng tôi
quan sát thấy tác động tới TT là không rõ rệt, cả ở những
DN có kết quả tích cực. Lưu ý, đã bước vào giai đoạn các
KDKD không tốt sẽ xuất hiện với tần suất nhiều hơn.
- Thực sự không có nhiều tín hiệu, diễn biến để phân tích,
bình luận trong những ngày gần đây. Điều duy nhất có
thể làm là theo dõi và chờ đợi sự chuyển biến, thay đổi.
- Về cơ bản, xu thế giằng co, đi ngang trong biên độ hẹp
vẫn được dự báo tiếp tục chiếm ưu thế. TT cần có những
thông tin hỗ trợ đủ mạnh hoặc tác động mang tính đột
phá để có thể thay đổi trạng thái hiện tại.
- 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 an toàn, ưu tiên chiến
lược mua đỏ - bán xanh với diễn biến giằng co hiện tại.
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, chú ý các
nhóm cp tiềm năng (Ngân hàng, Bán lẻ, Thủy sản..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Họp quốc hội: đề xuất bổ sung Luật DN để phát hành CP dưới mệnh giá. Sở GDCK VN nên là DNNN 100%.

-

Thủ tướng: Năm 2020 tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6.8%, chính phủ dự kiến trả nợ 379,100 tỷ.

-

Áp thuế chống bán phá giá với tôn màu Trung Quốc, Hàn Quốc cao nhất 34,27%.

-

Thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan bị áp thuế CBPG thêm 5 năm.

-

Vốn FDI 10T ước đạt 29 tỷ USD, tăng 4% cùng kỳ 2018. Trong đó từ Trung Quốc, Hồng Kông tăng mạnh.

-

Đến 15/10, Việt Nam xuất siêu 6.83 tỷ USD. Xuất khẩu tôm 9T đạt 2.4 tỷ USD, giảm 7% cùng kỳ (trong đó
XK sang EU giảm 21%). Xuất khẩu đá quý và kim loại quý 9T đạt 1.88 tỷ USD, tăng 422.7% so cùng kỳ.

-

Đến 30/09, tổng phương tiện TT tăng 8.86%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu các TCTD ở mức 11.9%.

-

Việt Nam ước nhận 16.68 tỷ USD kiều hối trong 2019, đứng thứ 9 trên thế giới.

-

HSX công bố cập nhật rổ VN30: nâng tỷ trọng nhóm VinGroup, STB, ROS; hạ tỷ trọng VNM, CTD..

-

Hãng hàng không Cánh Diều sẽ chính thức bay trong Q1/20 với 6 tầu bay, tổng vốn đầu tư 5,500 tỷ.

-

SSI: sẽ trả cổ tức = CP tỷ lệ 16%; GVR: đã nộp hồ sơ chuyển ny sang HSX; GMD: 6/11 chốt quyền cổ tức
TM 15%; SAB: LNST Q3 đạt 1,459 tỷ, tăng 41% so cùng kỳ; PVS: LNST Q3 đạt 84 tỷ, giảm 56%; CTD:
LNST Q3 đạt 165 tỷ, giảm 65% so cùng kỳ; TCM: LNST Q3 đạt 58 tỷ, giảm 40%; HPG: LNST Q3 đạt 1,800
tỷ, giảm 25%; VGC: LNST Q3 đạt 203 tỷ, giảm 21%; VCB: LNST Q3 đạt 5,051 tỷ, tăng 72%; TCB: LNST
Q3 đạt 2,554 tỷ, tăng 24%; ACB: LNST Q3 đạt 1,549 tỷ, tăng 18%; VPB: LNTT Q3 đạt 2,856 tỷ, tăng 63%;
VIB: LNST Q3 đạt 876 tỷ, tăng 92%; AAA: LNTT Q3 đạt 86 tỷ, tăng 49%; BSR: LNST Q3 đạt 589 tỷ, giảm
50%; VHC: LNST Q3 đạt 254 tỷ, giảm 58%; YEG: Q3 lỗ 120 tỷ; PVB: Q3 tiếp tục lỗ 7 tỷ; PVI: LNST Q3
đạt 164 tỷ, giảm 31%; DPM: LNST Q3 đạt 60 tỷ, giảm 61%; VCS: LNST Q3 đạt 350 tỷ, tăng 30%; NTL:
LNST Q3 đạt 23 tỷ, tăng 6%; VPB: đã mua xong 50tr cp quỹ; NKG: TGĐ tiếp tục đăng ký mua 5tr cp (trước
đó đã mua 15tr cp).

Thông tin quốc tế
-

Mỹ - Trung: 2 nước sắp đạt Thỏa thuận giai đoạn 1, tập trung vào vấn đề sở hữu trí tuệ và cơ chế thực thi.
Trung Quốc miễn thuế trừng phạt 10 triệu tấn đậu tương Mỹ, sẽ mua 20 tỷ USD nông sản trong năm đầu
thỏa thuận và sẵn sàng mua 4-50 tỷ trong năm thứ 2. Mỹ cân nhắc hủy KH áp thuế TQ vào tháng 12.

-

Mỹ: Thâm hụt ngân sách năm 984 tỷ USD năm tài khóa 2019, tăng 26% so 2018, cao nhất 7 năm. Đảng
Dân chủ tung thêm bằng chứng luận tội TT Trump.

-

Trung Quốc: bất ngờ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản. LN T9 của các DN ngành công nghiệp giảm 5.2%.

-

EU nhất trí về mặt nguyên tắc gia hạn Brexit. Trước đó QH Anh bác đề xuất của TT về việc rời EU vào 31/10.

-

ECB: giữ nguyên lãi suất cơ bản, tái khẳng định khởi động chương trình nới lỏng định lượng (QE).

-

Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ.

-

Indonesia hạ lãi suất lần thứ 4 liên tiếp trong 4T.

-

Xuất khẩu của Nhật Bản T9 giảm 5.2% cùng kỳ, giảm tháng thứ 10 liên tiếp.
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