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Thống kê Thị trường Tuần 04-08/05
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813.73 (+44.62)
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KLGD bình quân
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Giao dịch NĐTNN
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GT mua bán ròng
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KL bán trong tuần

Cung cầu
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KL đặt mua

2,076,756,030

391,974,700

KL đặt bán
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Bình quân lệnh mua

2,822
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3,371
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Top GD HSX
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STB

15,133,520

KLF

13,685,300

VPB

13,995,060

HUT

10,565,100

MBB

12,483,680

ACB

5,992,400

CTG

12,340,020

PVS

5,715,100

HPG

11,927,430

SHB

3,806,700

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- TT bất ngờ chuyển biến tích cực theo chiều hướng rất
mạnh mẽ với mức tăng hơn 40 điểm của VN-Index tuần
qua và dễ dàng vượt qua mốc tâm lý 800. Diễn biến 3
phiên gần nhất đều cùng kịch bản: chỉ số tăng theo chiều
mạnh dần về cuối ngày, với hàng loạt cổ phiếu trụ cột
thuộc nhóm VN30 (Vingroup, NH, SAB..) đồng loạt tăng
mạnh dẫn dắt TT, đà tăng sau đó đã lan tỏa rộng và
chứng kiến sự tăng trưởng tốt ở nhiều nhóm ngành.
- Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh tuần qua, trước khi
tăng đột biến ở phiên GD cuối tuần lên ngưỡng rất cao.
Khối ngoại bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp, giá trị lên tới
hơn 2,700 tỷ/2 sàn, nhưng phần lớn do bán thỏa thuận
VHM với giá trị hơn 2,100 tỷ.
- Với sự quyết liệt trong động thái kéo chỉ số, tâm lý NĐT
nhìn chung đều hồ hởi, không còn giữ sự thận trọng,
thậm chí tâm lý “đánh bạc” được đẩy lên rất cao độ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Những thông tin về nới lỏng xã hội tuần qua cũng như
các biện pháp hỗ trợ vực dậy nền kinh tế được coi là động
lực chính giúp TT chuyển biến tích cực, bên cạnh động
thái kéo nhóm cp trụ (VN30) với ý chí rất quyết tâm.
- Khối ngoại vẫn liên tục bán ròng nhưng đã hạ nhiệt
những ngày gần đây, dòng tiền ngắn hạn cũng ghi nhận
sự gia tăng nhanh chóng lượng NĐT lướt sóng (cả mới và
quay trở lại TT) khi xuất hiện cơ hội tìm kiếm lợi nhuận.
- Những tín hiệu sôi động từ TTCK phái sinh phần nào
phản ánh tâm lý chung đã có sự cải thiện rất rõ rệt, và
dường như các chỉ tiêu kinh tế suy giảm cũng như KQKD
Q1 tiêu cực đã trở nên không còn quan trọng!
- Về mặt KT, chỉ số đã vượt 1 cách thuyết phục vùng
kháng cự mạnh 790-795, gợi mở xu thế tích cực trong
ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu ý việc dòng tiền
khó đủ sức để lan tỏa rộng mà liên tục, do đó sự phân
hóa sẽ trở nên rõ nét hơn trong những phiên GD sắp tới.
- Xu thế trung-dài hạn không nhiều tín hiệu tích cực
ngoài điểm nhấn EVFTA, vai trò chủ tịch ASEAN và thành
viên HĐBA 2020, kinh tế còn đối mặt với những khó khăn,
đặc biệt ảnh hưởng từ dịch bệnh tới hoạt động kinh tế bên
cạnh lo ngại sự suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể tận dụng nhịp tăng này để lướt
sóng, tuy nhiên lưu ý chọn mã và giá, tránh mua đuổi.
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, lưu ý các
ngành ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (bán lẻ, dược..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Dịch Covid-19 đến tối 10/05: VN tuần qua thêm 17 ca bệnh mới (tổng 288), nhưng toàn bộ là người nhập
cảnh trên cùng 1 chuyến bay từ UAE, đã 25 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, 233 người khỏi bệnh.
Bộ GTVT ban hành công văn dỡ bỏ giãn cách hành khách trên phương tiện vận tải từ 0h ngày 7/5. TG đã có
4.1tr ca nhiễm và 280,000 ca tử vong, nhiều nước Châu Âu và 1 số bang của Mỹ bắt đầu nới lỏng phong tỏa,
tuy nhiên EU cân nhắc kế hoạch tiếp tục đóng cửa biên giới trong 30 ngày nữa.

-

Thủ tướng: phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động KT-XH, phấn đấu GDP tăng trưởng trên 5%. Cho
phép mở lại các dịch vụ không thiết yếu (trừ karaoke, vũ trường). Việt Nam, Trung Quốc, Newzealand là các
quốc gia được người dân tin tưởng nhất trong công tác điều hành chống dịch Covid-19.

-

NHNN: Xem xét giảm tiếp các lãi suất điều hành, nới „room‟ tín dụng cho ngân hàng.

-

Bốn tháng, khai thác dầu khí đạt 7.2tr tấn, vượt 7.7% kế hoạch.

-

NĐT nội mở 36,721 TK GDCK trong T4, cao nhất từ T3/2018, NĐTNN chỉ mở 146 TK, thấp nhất từ T1/2017.

-

PMI T4 giảm về 32.7 điểm, mức thấp kỷ lục. Tín dụng 2 tuần cuối T4 tăng trưởng dương 0.52%.

-

Bộ GTVT: đã giải ngân 9,208 tỷ vốn ĐT công trong 4T, đạt 99% KH. Bộ Tài chính: ban hành TT37 giảm 50%
với 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực CK và đề xuất tăng hạn mức tín dụng cho ngành CK, ban hành các
TT giảm 1 loạt phí xây dựng, du lịch, tài nguyên nước.

-

Apple đăng tin tuyển dụng hàng loạt ở HN và Tp.HCM, sẽ sản xuất hàng triệu tai nghe AirPods tại Việt Nam.

-

CTG: chủ tịch kiến nghị Chính phủ phê duyệt phương án tăng vốn; VJC: Q1 lỗ 989 tỷ; PLX: Q1 lỗ 1,893 tỷ,
gấp 3 ước tính trước đó; MML: Q1 lỗ 31 tỷ; BVH: LNST Q1 126 tỷ, giảm 69%; REE: LNST Q1 256 tỷ, giảm
27%; SBT: LNST Q3 niên độ 19-20 đạt 73 tỷ, giảm 75%; TDH: Q1 lỗ 18 tỷ; DTL: Q1 lỗ 95 tỷ; PAN: mua
7tr/21tr cp quỹ đã đăng ký; PVI: đã mua 7.6tr cp quỹ; VCS: đã mua 4.8tr cp quỹ; KDC: PCT đăng ký mua
3tr cp; HDB: Sovico tiếp tục đăng ký mua 4.6tr cp; HBC: con trai CT chỉ mua gần 1/5 lượng đăng ký; GAS:
sẽ chia cổ tức 45%; UIC: 29/5 chốt quyền cổ tức TM 40%;

Thông tin quốc tế
-

Mỹ - Trung: căng thẳng dâng cao do vấn đề Covid-19, Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế với Trung Quốc,
TT Trump dọa chấm dứt thỏa thuận TM với TQ và hối thúc các DN Mỹ chuyển chuỗi cung ứng khỏi TQ.

-

Mỹ: tỷ lệ thất nghiệp lên tới 14.7%, cao kỷ lục từ Đại khủng hoảng 1930. Phải vay nợ kỷ lục 3,000 tỷ USD
để hỗ trợ KT. Trump: Nước Mỹ phải mở cửa trở lại ngay cả khi có nhiều người mắc và chết vì Covid-19.

-

Trung Quốc: XK T4 bất ngờ tăng 3.5% so cùng kỳ, NK giảm 14.2%, thặng dư T4 đạt 45.3 tỷ USD. Chính
thức thử nghiệm tiền NDT điện tử tại một số thành phố.

-

IMF cảnh báo có thể tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.

-

EC dự báo nền kinh tế Eurozone sẽ giảm 7.7% trong năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp Châu Âu cao kỷ lục với hơn
40 triệu người phải nghỉ việc. GDP Hongkong Q1 giảm kỷ lục 8.9% so cùng kỳ.

-

Goldman Sachs, Morgan Stanley: Đà sụt giảm của KT toàn cầu đã chạm đáy và đang trên đà hồi phục!
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