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Thống kê Thị trường Tuần 11-15/05
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 11-15/05

HNX

827.03 (+13.3)

109.02 (-1)

KLGD bình quân

276,572,112

58,795,889

GTGD bình quân

4,779,731,228

499,998,055

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

126,431,748

1,277,624

KL bán trong tuần

138,018,504

15,201,014

GT mua trong tuần

5,642,607,830

14,586,976

GT bán trong tuần

3,766,295,330

87,296,546

GT mua bán ròng

1,876,312,500

-72,709,569

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

2,669,288,930

598,395,600

KL đặt bán

2,704,262,920

481,956,000

Bình quân lệnh mua

2,764

6,745

Bình quân lệnh bán

3,740

6,193

Top GD HSX

Top GD HNX

HSG

9,747,180

HUT

13,160,000

STB

9,211,120

ART

8,524,900

MBB

8,051,150

ACB

6,934,800

ITA

8,038,530

PVS

6,661,800

HPG

7,931,980

KLF

5,447,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- TT tiếp diễn đà tích cực trước khi điều chỉnh dần về cuối
tuần, tính chung cả tuần VN-Index vẫn tăng hơn 13 điểm
(HNX-Index trái chiều giảm 1 điểm). Điểm đáng chú ý
tuần qua là việc mức tăng suy giảm trong khi thanh
khoản gia tăng so với tuần GD trước đó. Đà hồi phục lan
tỏa ra hầu hết các nhóm ngành, trước khi gặp áp lực chốt
lời mạnh ở phiên cuối tuần. Nhóm cổ phiếu trụ cột vẫn giữ
vai trò dẫn dắt và có sự hỗ trợ đáng kể tới TT ở các thời
điểm chỉ số giảm mạnh (VCB, VIC..).
- Thanh khoản tăng mạnh tuần qua lên ngưỡng cao, khối
ngoại có tuần mua ròng mạnh 1,800 tỷ/2 sàn, nhờ lệnh
thỏa thuận mua 49tr cp MSN (giá trị gần 2,500 tỷ), nếu
loại trừ GDTT này, vẫn bán ròng gần 700 tỷ/
- Nền tảng tâm lý hào hứng được duy trì trong 2 phiên
đầu tuần, suy yếu dần kèm theo sự thận trọng đáng kể
khi TTCK toàn cầu có những chuyển biến xấu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 nhìn chung đã được kiểm
soát khá tốt ở VN, sau hơn 3 tháng co hẹp, các giải pháp
khôi phục hoạt động của nền KT bắt đầu được đẩy mạnh.
- Tuy vậy, đà tăng của VN-Index (ngay cả với TTCK toàn
cầu) thời gian gần đây dường như khá bất hợp lý với
những thông tin kinh tế vĩ mô và KQKD của DN được công
bố. Điều này được lý giải bởi tương quan dòng tiền khi
NHNN tung các biện pháp hỗ trợ, hoặc thậm chí với lý
thuyết “TTCK không phải là nền kinh tế” của P.Krugman.
- Việc NĐTNN cải thiện hoạt động GD gần đây là 1 tín
hiệu hỗ trợ tích cực, tuy nhiên cần phải tiếp tục theo dõi.
- Trong ngắn hạn, xu thế tích cực chưa thể khẳng định đã
kết thúc, 3 phiên giảm điểm chỉ phản ánh hoạt động chốt
lời thông thường sau 1 nhịp tăng điểm liên tiếp, lại chịu
tác động bởi diễn biến từ TTCK toàn cầu, đà tăng có thể
sớm nối lại nếu TTCK thế giới không diễn biến tiêu cực.
- Về dài hạn, nhịp tăng đang diễn ra vẫn chỉ là 1 nhịp hồi
phục kéo dài từ 1/4 (đã 1.5 tháng), bởi chưa thể khẳng
định xu thế tiêu cực dài hạn đã chấm dứt do ảnh hưởng
của dịch bệnh tới kinh tế toàn cầu vẫn rất phức tạp, chưa
thể đánh giá mức độ cũng như thời điểm kết thúc.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể tận dụng nhịp hồi phục để lướt
sóng, nhưng sẵn sàng hạ tỷ trọng nếu TT xuất hiện tín
hiệu đảo chiều, 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 17/05: VN tuần qua có thêm 32 ca mắc mới, nhưng đều từ nước ngoài trở về và đã
được cách ly khi nhập cảnh; đã 32 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng (tổng 320), 260 người khỏi
bệnh. TG đã có 4.75tr ca nhiễm, số ca tử vong lên tới 314,000; Nga lên thứ 3 TG về số người nhiễm; Brazil
vượt Ý lên thứ 5; Trung Quốc phong tỏa trở lại 2 thành phố; Slovenia là nước EU đầu tiên công bố hết dịch.

-

Chính phủ muốn điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP từ 6.8% còn 4.5%, Quốc hội chưa “bật đèn xanh”.

-

NHNN: hạ 1 loạt LS điều hành lần 2 từ đầu năm, sẽ đảm bảo thanh khoản các TCTD cung ứng vốn cho nền
KT, không cơ cấu nợ các khoản đầu tư trái phiếu, bảo lãnh. Tăng trưởng tín dụng nửa đầu T5 giảm 0.22%.

-

Mỹ mời VN đối thoại với nhóm “Bộ tứ kim cương” để tái cấu trúc chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc.

-

TTg: sẽ không tăng "sốc" giá xăng, không tăng giá điện trong 2020 trên cơ sở kiểm soát lạm phát dưới 4%.

-

HNG và VCS vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index, ROS, HAG và VCI bị loại.

-

Bộ Công Thương: Không đồng ý dừng NK xăng dầu. Lần đầu 60 nhà NK giày dép Mỹ giao thương trực truyến
với DN Việt. Bộ GTVT: đề xuất tăng giá BOT để cứu DN BOT. Chỉ xem xét lập hãng HK mới từ năm 2022.

-

VFMVN Diamond ETF hút ròng gần 100 tỷ đồng ngay trong tuần đầu lên sàn chứng khoán.

-

VASEP: nâng dự báo XK tôm 2020 từ 3.5 lên 3.8 tỷ USD (tăng trưởng 12% so với 2019).

-

FPT: LNST 4T 1,040 tỷ, tăng 17%; HPG: KH 2020 lãi 9-10,000 tỷ; MSB: NH MSB rút hồ sơ ny HOSE; PVX:
bị hủy ny bắt buộc từ 9/6; HVG: tạm ngừng GD từ 15/5; HNG: Thaco đăng ký mua 25.9tr cp; FDC: sẽ mua
3.86tr cp quỹ; VNM: sẽ mua 17.5tr cp quỹ từ 21/5; CTI: sẽ mua 15.4tr cp quỹ từ 21/5; GTN: chỉ mua 1tr
trong 9tr cp quỹ đăng ký; HBC: chưa mua cp quỹ nào trong 10tr đăng ký, xin gia hạn đến 14/6; HSG: T4
ước lãi ròng 90 tỷ; HDG: sẽ trả cổ tức CP 30%; PDR: 25/5 chốt quyền cổ tức CP 13%; DHA: 22/5 chốt
quyền cổ tức TM 20%; EIB: giảm 40% KH LNTT 2020 còn 1,318 tỷ (vẫn tăng 22% so với TH 2019).

Thông tin quốc tế
-

Mỹ - Trung: TQ cam kết tuân thủ TTTM giai đoạn 1 với Mỹ. Trung Quốc tiếp tục công bố danh sách 79 mặt
hàng của Mỹ được miễn thuế, ít nhất 1 năm từ 19/5. Trump bác bỏ khả năng đàm phán lại TT Mỹ-Trung. TT
Trump gia hạn cấm vận 1 năm với Huawei và ZTE, dọa áp thuế lên các DN không trở về Mỹ sản xuất.

-

Mỹ: 2.981tr đơn trợ cấp thất nghiệp tuần qua, nâng tổng số đơn 2 tháng qua lên 36.5tr, cao nhất lịch sử.
Lần đầu trong lịch sử FED chi 750 tỷ USD mua TPDN. Thâm hụt ngân sách kỷ lục 738 tỷ USD trong T4. Hạ
viện công bố dự luật hơn 3,000 tỷ USD, giảm tác động COVID-19.

-

Trung Quốc: hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0.5% với NH vừa và nhỏ. Sản lượng CN T4 tăng 3.94% cùng kỳ.

-

Thai Airways xem xét nộp đơn xin phá sản.

-

Hơn 800 quỹ toàn cầu quản lý gần 2,000 tỷ USD đã phân bổ ¼ danh mục sang chứng khoán Trung Quốc.

-

Liên Hợp Quốc dự báo KT toàn cầu 2020 giảm 3.2%. IMF có thể tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.

-

Saudi Arabia và Kuwait cắt giảm thêm sản lượng, Nga và Saudi Arabia đưa cam kết ổn định TT dầu mỏ.

-

Tổ chức du lịch TG dự báo ngành du lịch 2020 sẽ thiệt hại 900-1,200 tỷ USD, hồi phục trở lại vào Q3.
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