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Thống kê Thị trường Tuần 08-12/06
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 08-12/06

HNX

863.52 (-22.7)

116.91 (-1.17)

KLGD bình quân

532,239,788

90,624,627

GTGD bình quân

7,091,256,872

872,829,116

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

108,424,075

3,047,068

KL bán trong tuần

133,656,231

9,937,897

GT mua trong tuần

2,937,511,410

29,754,583

GT bán trong tuần

2,864,359,920

91,159,895

GT mua bán ròng

73,151,490

-61,405,313

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

3,300,985,090

679,300,200

KL đặt bán

3,503,197,810

671,287,500

Bình quân lệnh mua

2,541

5,777

Bình quân lệnh bán

3,631

6,404

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

81,739,370

HUT

14,986,700

ROS

56,102,070

PVS

7,514,300

ITA

39,547,530

ACB

6,646,000

STB

31,670,570

KLF

5,791,500

FLC

20,543,850

SHS

4,319,000

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- VN-Index quay đầu giảm hơn 20 điểm tuần qua khi
không thể vượt qua được ngưỡng 900 điểm với phiên
giảm điểm rất mạnh ngày thứ 5. Nhóm cổ phiếu nhỏ và
đầu cơ tiếp tục là tâm điểm đáng chú ý (đặc biệt HQC,
ITA..) chứng kiến lượng tiền đổ vào cực lớn, sự giằng co,
phân hóa đã diễn ra mạnh hơn ở nhóm VN30. Đây có thể
được coi là tuần GD sôi động lịch sử trên TTCK Việt Nam.
- Thanh khoản liên tiếp phá các kỷ lục lịch sử, áp lực chốt
lời cùng lực mua bắt đáy cùng song hành. Khối ngoại mua
ròng nhẹ hơn 10 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hào hứng vẫn được duy trì, thậm chí liên tục duy trì
trong trạng thái cao trào. Sự thận trọng của nhiều NĐT
kinh nghiệm cũng chuyển hóa thành lệnh mua.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Cuộc chơi mà chúng tôi nhìn nhận mang tính “đánh bạc”
đã và đang bước vào giai đoạn cao trào khi hàng loạt các
kỷ lục về thanh khoản liên tục được phá. Dòng tiền nóng
liên tục đổ vào nhóm cp pennys là phản ánh điển hình.
- Dù đang cao trào, nhưng chưa khẳng định cuộc chơi đã
bước vào thoái trào bởi chưa thể đo lường được độ “cuồng
nhiệt” của dòng tiền nóng. Sự hào hứng có thể trở lại
nhanh chóng bởi dòng tiền này chưa có dấu hiệu rút lui.
- Nhưng: như đã lo ngại từ trước, với việc thanh khoản đã
được đẩy lên ngưỡng khổng lồ, nếu muốn TT tiếp tục duy
trì đà tăng như gần đây, thanh khoản bắt buộc phải đẩy
lên các ngưỡng mới (7-800tr cp/phiên, 1 tỷ cp/phiên?!).
- Trong ngắn hạn, đã có những tín hiệu tiêu cực đầu tiên,
nhưng biến động “giật cục” như phiên T6 sẽ tiếp diễn, do
sự song hành của áp lực chốt lời và sự hào hứng bắt đáy
của dòng tiền nóng. Hỗ trợ gần nhất của TT tại 825-835đ,
còn ngưỡng kháng cự ở đỉnh ngắn hạn vừa qua tại 900đ.
- 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 giảm dần sự “phiêu lưu” với TT, duy trì tỷ
trọng ở mức an toàn, chuyển dần sang vị thế quan sát.
- 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 14/06: VN tuần qua có thêm 6 ca nhập cảnh (tổng 334), 59 ngày không có ca nhiễm
cộng đồng, 321 người được xuất viện, bệnh nhân 91 người Anh tiếp tục đà hồi phục thần kỳ. TG có 7.9tr ca
nhiễm, 433,000 ca tử vong, Brazil, Ấn Độ liên tiếp bùng phát với những kỷ lục hàng ngày mới, Trung Quốc
phong tỏa 1 phần thủ đô Bắc Kinh sau khi xuất hiện ổ dịch mới.

-

Kết quả cơ cấu VNM ETF Q2: giữ nguyên danh mục, hạ tỷ trọng cp VN xuống 67.48%.

-

Tỷ trọng cp VN trong MSCI Frontier Markets Index tăng đáng kể 1.41% lên 18.25%.

-

Quốc hội: Không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng. Đã chính thức thông qua EVFTA và EVIPA. Xem xét giảm
30% thuế TNDN năm 2020.

-

Thủ tướng: phấn đấu GDP 2020 tăng trưởng 4-4.5%. Yêu cầu đẩy mạnh tiêu thụ thủy sản nội địa.

-

Việt Nam cân nhắc mở lại đường bay Tokyo, Seoul, Lào, Quảng Châu.. là 1 trong 4 nước được Nhật nới lỏng
nhập cảnh (tối đa 250 người/ngày có điều kiện nghiêm ngặt).

-

Nikkei: 23/33 công ty rời Trung Quốc tới Việt Nam. Các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) thu hút
4.3 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm nay.

-

ING Groep NV: Mỹ có thể gọi TQ là nước thao túng tiền tệ và bỏ qua VN trong báo cáo bán niên sắp tới.

-

5 triệu lao động Việt Nam bị mất việc do COVID-19.

-

Chính phủ đề nghị tăng VĐL 3,500 tỷ cho Agribank.

-

VNM: sẽ thưởng cp 20%, lập liên doanh sx nước giải khát và kem với Kido; HDB: sẽ chia cổ tức và thưởng
cp 65% và tăng VĐL lên 16,000 trong 2020; HVN: SCIC đề xuất đầu tư thêm để hỗ trợ; SHB, VIB: sẽ
chuyển ny sang HoSE trong 2020; TAC: ước lãi ròng 6T đạt 37 tỷ, tăng 40% cùng kỳ, sẽ chia cổ tức 75% và
hoãn sáp nhập vào KDC; KBC: Đầu tư Vinatex-Tân Tạo đăng ký mua 5tr cp từ 15/6; PVX: GD trên Upcom
từ 17/5; ROS: ông Trịnh Văn Quyết đã bán 260tr cp, không còn là CĐL; DBC: Vinacapital không còn là CĐL;
HNG: KH LNTT 2020 đạt 556 tỷ; HAG: KH 2020 lỗ 356 tỷ; SEA: 1 cá nhân đã mua gần 25tr cp; HPG: KH
LNST 2020 đạt 9,000 tỷ, cổ tức 5% TM + 20% CP; HSG: Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán tiếp 20tr cp từ 15/6,
chủ tịch đăng ký mua 20tr cp.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ-Trung: Trung Quốc kêu gọi Mỹ khôi phục trao đổi thông tin về thương mại.

-

Mỹ: Nợ công lập kỷ lục mới 26,000 tỷ USD. Fed giữ nguyên lãi suất cận 0% đến 2022, dự báo GDP Mỹ năm
nay giảm 6.5%, tỷ lệ thất nghiệp 9.3%, Fed sẽ nới lỏng chương trình cho vay Main Street.

-

Trung Quốc: hoãn nợ cho 77 nước đang phát triển. XK T5 giảm 3.3%, NK giảm 16.7% so cùng kỳ.

-

Anh: GDP giảm kỷ lục 20.4% trong T4, muốn tham gia CPTPP và trở thành đối tác đối thoại của ASEAN.

-

GDP nhóm G20 giảm 3.4% trong Q1, giảm sâu nhất là Trung Quốc, Pháp, Ý..

-

Tỷ lệ thất nghiệp Hàn Quốc 4.5%, cao nhất 10 năm.
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