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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
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Phòng Phân tích

- VN-Index chính thức vượt ngưỡng tâm lý 1,000 điểm
sau nhiều lần tiếp cận bất thành, với mức tăng gần 20đ
tuần qua. Về cơ bản, diễn biến giằng co vẫn chiếm ưu thế
ở hầu hết các thời điểm, điểm nhấn đến chủ yếu ở phiên
GD cuối tuần, với sức bật từ hàng loạt cp vốn hóa lớn (đặc
biệt nhóm Vingroup). Ngoài ra sự sôi động từ nhóm cp
đầu cơ cũng là điểm đáng chú ý (HVG, FLC, HAI, DLG..).
- Thanh khoản tăng khá tốt và luôn duy trì ở ngưỡng cao,
một phần đến từ nhóm cp đầu cơ. Khối ngoại mua ròng
trở lại hơn 160 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự thận trọng quanh mốc kháng cự 1,000 điểm không
dễ được gạt bỏ, tâm lý NĐT phần nào được cải thiện nhờ
sự quyết liệt trong việc kéo hàng loạt cổ phiếu trụ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Chúng tôi quan sát thấy sự đồng thuận mới đến trong
nhóm cp trụ cột chứ chưa diễn ra trên diện rộng (tình
trạng “xanh vỏ đỏ lòng” diễn ra thường xuyên là minh
chứng rõ nét). Tác động từ việc “kéo” hàng loạt cp vốn
hóa lớn, đặc biệt nhóm Vingroup là rất rõ ràng. Nhưng
không thể phủ nhận đã có sự cải thiện ít nhiều trong tâm
lý NĐT cũng như dòng tiền ngắn hạn tham gia TT.
- Những thông tin tích cực từ TT tài chính thế giới (FED
hạ LS, thương chiến Mỹ-Trung..) cũng là sự hỗ trợ đáng
kể bên cạnh động thái mua ròng trở lại của NĐTNN.
- Trong ngắn hạn, xu thế tăng điểm nhiều khả năng tiếp
tục được duy trì với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu
Vingroup và hướng tới ngưỡng kháng cự 1,025 điểm, cùng
với sự rung lắc sẽ diễn ra xen kẽ là điều khó tránh khỏi.
- Tuy nhiên thanh khoản và sự lan tỏa sẽ là những yếu tố
cần tiếp tục được cải thiện trong các phiên GD tiếp theo
nếu muốn xu hướng tăng trở nên thực sự thuyết phục.
- 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 có thể giải ngân trong các nhịp điều
chỉnh của TT nếu xuất hiện sự lan tỏa thuyết phục cùng
sự cải thiện của dòng tiền.
- 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 :
-

Kinh tế 10T: XK 217.05 tỷ USD, NK 210 tỷ USD, xuất siêu 7.05 tỷ USD. CPI tăng 2.48% từ đầu năm. Chỉ
số SXCN tăng 9.5%, tổng mức bán lẻ & DT dịch vụ đạt 4.06tr tỷ, tăng 11.8%. Vốn FDI đến 20/10 thực hiện
16.2 tỷ USD, tăng 7.4%. Từ đầu năm, đã có 7,509 lượt góp vốn, mua cp của NĐTNN, giá trị 10.81 tỷ USD,
tăng 70.5% cùng kỳ.

-

Tổng tài sản hệ thống TCTD vượt 11.8 triệu tỷ đồng, nhóm NHTM nhà nước chiếm hơn 40%.

-

Bộ TC: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2020-2022 khoảng 6.8%, nợ công 2022 giảm về 52.7% GDP.

-

Dư nợ margin tại thời điểm cuối Q3 đạt 56,400 tỷ, tăng 6% so với cuối Q2.

-

Nikkei: Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm nông nghiệp Đông Nam Á.

-

Vinsmart sẽ tham gia sản xuất thiết bị mạng 5G.

-

VNM: LNST Q3 đạt 2,690 tỷ, tăng trưởng 5%; PLX: LNST Q3 đạt 960 tỷ, tăng trưởng 19%; HVN: LNST Q3
đạt 856 tỷ, gấp 2.4 lần cùng kỳ; VJC: LNTT Q3 đạt 2,864 tỷ, tăng trưởng 17%; VIC: LNST Q3 đạt 712 tỷ,
tăng trưởng 16%; VHM: sẽ mua 60tr cp quỹ, LNST Q3 đạt 5,470 tỷ, tăng 42% cùng kỳ; VRE: sẽ mua
56.5tr cp quỹ, LNST Q3 đạt 717 tỷ, tăng trưởng 29%; MSN: LNST Q3 đạt 2,228 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; BVH:
LNST Q3 đạt 360 tỷ, gấp 4.5 lần cùng kỳ, sẽ PH riêng lẻ 41.4tr cp; VCG: LNST Q3 đạt 187 tỷ, tăng trưởng
32%; FLC: LNST Q3 đạt 24 tỷ, giảm 69% cùng kỳ, hủy KH PHT 422tr cp do UBCK yêu cầu; CTG: LNST Q3
đạt 3,121 tỷ, tăng trưởng 34%; BID: LNST Q3 đạt 1,813 tỷ, tăng 3% cùng kỳ; EIB: LNTT 9T đạt 3,225 tỷ,
giảm 3% cùng kỳ; HDB: LNTT Q3 đạt 1,238 tỷ, tăng trưởng 51%; PVD: LNST Q3 đạt 17 tỷ, giảm 82% cùng
kỳ; PVC: LNST Q3 đạt 5.5 tỷ, cùng kỳ lỗ; MWG: LNST Q3 đạt 855 tỷ, tăng trưởng 32%; REE: LNST Q3 đạt
403 tỷ, tăng trưởng 37%; HVG: Q4 niên độ 18-19 lỗ 84 tỷ, sẽ bán 5tr cp quỹ; BMP: LNST Q3 đạt 120 tỷ,
tăng 4% cùng kỳ; VGC: LNST Q3 đạt 168 tỷ, tăng 23% cùng kỳ; VSC: LNST Q3 đạt 78 tỷ, giảm 7% cùng
kỳ; HSG: LNST Q3 đạt 84 tỷ, cùng kỳ lỗ; POW: LNST Q3 đạt793 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ.

Thông tin quốc tế
-

Mỹ-Trung: 2 nước đạt đồng thuận về nguyên tắc cho TTTM. Chile hủy bỏ Hội nghị APEC ở Santiago vào
giữa T11/2019, nơi dự định ký TTTM của Trump-Tập. TT Trump: có thể ký TTTM giai đoạn 1 ở Iowa, Mỹ.

-

Mỹ: Fed hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm (-0.25%), phát tín hiệu sẽ tạm dừng nới lỏng chính sách. GDP Q3
tăng 1.9%, cao hơn kỳ vọng 1.6%, tạo 128,000 việc làm trong T10 (cao hơn dự báo) Hạ viện Mỹ thông qua
điều tra luận tội TT Trump.

-

Trung Quốc: PMI T10 giảm về 49.3, giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Đóng cửa hoạt động cho vay ngang hàng.
Sẽ nới lỏng hạn chế đầu tư nước ngoài, không ép chuyển giao công nghệ. Nâng tỷ giá NDT lên cao nhất
trong hơn 2 tháng qua.

-

EU nhất trí gia hạn Brexit 3 tháng đến 31/1/2020.

-

Hồng Kông đã bước vào giai đoạn suy thoái khi GDP Q3 tiếp tục tăng trưởng âm.
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