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Thống kê Thị trường Tuần 22-26/06
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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- TT chuyển biến theo chiều tiêu cực trong tuần qua với
4/5 phiên giảm điểm cùng mức giảm hơn 16 điểm của
VN-Index. Sự phân hóa tiếp diễn khá mạnh (đặc biệt tại
nhóm VN30). Các nhóm/ngành cũng có sự phân hóa, sự
hào hứng theo nhóm/ngành là có diễn ra nhưng thường
chỉ được 1 phiên (như Phân đạm thứ 2, Chứng khoán thứ
3..). Nhóm cổ phiếu nhỏ và đầu cơ vẫn đang là điểm nóng
của thị trường với các phiên tăng trần/giảm sàn hết sức
“nóng bỏng”, đặc biệt là HQC, ITA.. nhưng với mô hình
“đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước” là tương đối rõ nét.
- Thanh khoản giảm, đặc biệt trong các thời điểm TT hồi
phục tăng điểm (tiêu biểu ở phiên GD cuối tuần). Khối
NĐTNN quay lại bán ròng 261 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hào hứng “đánh bạc” đã không còn được duy trì,
thay vào đó sự thận trọng đang lớn dần lên, đặc biệt
trong tâm lý các NĐT nhiều kinh nghiệm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thanh khoản gần đây là vấn đề rất đáng lo ngại, tụt
giảm nhanh chóng trong các thời điểm TT hồi phục và chỉ
tăng khi TT giảm kèm theo áp lực bán gia tăng mạnh.
- Chúng tôi nhận thấy dòng tiền nóng đã và đang có sự
suy yếu, khi NĐT ngắn hạn dần nhận thấy việc lướt sóng
kiếm lợi nhuận đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.
- Thời điểm hiện tại đang là mùa đại hội cổ đông của các
DNNY, nhưng với những khó khăn trong mùa dịch, không
có nhiều thông tin hỗ trợ tới cổ phiếu cũng như TT chung.
1-2 tuần tới sẽ bước vào thời điểm công bố thông tin vĩ
mô Q2, cũng như bắt đầu bước vào giai đoạn công bố
KQKD Q2 mà chúng tôi không đánh giá cao kết quả.
- Trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang trong nhịp điều
chỉnh với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 825-835 điểm. Xu
thế giảm dần với các phiên tăng/giảm đan xen có thể sẽ
là xu thế chủ đạo trong những phiên kế tiếp nếu không có
thông tin/yếu tố mang tính đột biến.
- 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 duy trì tỷ trọng ở mức an toàn, giữ vị thế
quan sát, đặc biệt hạn chế mua ở thời điểm tăng giá.
- 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 28/06: VN tuần qua có thêm 4 ca nhập cảnh từ Kuwait (tổng 353), 73 ngày không lây
nhiễm cộng đồng, 330 người đã được xuất viện, Vabiotech thử nghiệm thành công vắc xin trên chuột. Số ca
nhiễm trên toàn cầu đã vượt 10tr (10.15tr) với trên 500,000 ca tử vong, đã có thêm nhiều nước công bố kế
hoạch mở cửa dù tình hình vẫn rất phức tạp, 1 số nước liên tục lập kỷ lục số ca nhiễm mới (Mỹ, Ấn Độ..).

-

FDI 6 tháng đầu năm đạt 15,67 tỷ USD, giảm 15% so cùng kỳ, quy mô trung bình tăng lên 6tr USD/dự án.

-

IMF giữ nguyên dự báo Việt Nam tăng trưởng 2.7% trong 2020 và 7.0% trong 2021, cao nhất châu Á.

-

Lượng khách nội địa qua Nội Bài đạt 60,000 khách/ngày, phục hồi hoàn toàn so với trước dịch. Thủ tướng:
Việt Nam chưa đón du khách quốc tế.

-

Đến 24/6 mới có 7,427/56,700 tỷ vốn ĐT công được giải ngân, đạt 13.1% so dự toán được giao.

-

Dự báo review danh mục VN30 T7: CTD, BVH có thể bị loại, thay bằng TPB hoặc KDH, GEX.

-

VinaCapital thành lập quỹ VinaCapital VN100 ETF.

-

Nielsel: Doanh số bán hàng qua mạng 2020 sẽ vượt 15 tỷ USD.

-

SSI: LNTT 6T ước 660 tỷ, tăng 29.4% cùng kỳ; HCM: 10/7 chốt quyền cổ tức 7% TM; VCB: LNST 6T ước
11,300 tỷ, tương đương cùng kỳ; PLX: LNTT Q2 ước 350 tỷ; VNM: LNST 6T ước tăng 3% cùng kỳ; HPG:
LNST Q2 ước 2,700 tỷ, tăng 32% cùng kỳ; HSG: ước LNST T5 112 tỷ; BMP: LNST 5T ước 209 tỷ, tăng
18%; LPB: LNTT 5T đạt 830 tỷ (giảm mạnh trong T4,5); PNJ: LNST T5 đạt 47 tỷ, tăng 22%; DGW: trở
thành đơn vị phân phối của Apple ở VN; VJC: KH 2020 lãi 100 tỷ, cổ tức 50% CP; MBB: KH LNTT 2020 giảm
10%, cổ tức 15% CP, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán 3.5tr cp; GAS: KH LNST 2020 giảm 45%, cổ tức
30% TM; VNM: 30/6 chốt quyền cổ tức TM 15%, dự kiến 30/9 chốt quyền thưởng CP 20%; PTB: 14/7 chốt
quyền cổ tức 20% TM; TDH: sẽ thưởng CP 20%; MCH: sẽ trả cổ tức 45% TM, KH LNST 2020 đạt 4,6004,900 tỷ; VEA: sẽ trả cổ tức TM 52.52% và chuyển ny HSX; MSN: sẽ PH riêng lẻ 9.99% VĐL và trả cổ tức
TM 10%.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ-Trung: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt TQ dù TT Trump tuyên bố hoãn trừng phạt TQ vì
“lợi ích Mỹ”. Nhà Trắng đính chính thông tin TTTM với TQ vẫn duy trì, sau hiểu lầm “đã kết thúc” trước đó.

-

Mỹ: Fed nới lỏng quy định đầu tư đối với các ngân hàng lớn. Lượng tiền mặt gửi NH cao kỷ lục, vượt 2,000
tỷ USD. Bầu cử TT Mỹ: tỷ lệ cử tri ủng hộ TT Trump giảm mạnh theo các cuộc khảo sát.

-

EU kêu gọi Trung Quốc hủy Luật An ninh Hong Kong.

-

IMF lại hạ dự báo GDP toàn cầu: suy giảm 4.9% trong 2020 (dự báo hồi tháng 4 giảm 3%). IMF: Thị trường
tài chính sẽ rơi vào đợt điều chỉnh, giá tài sản có thể giảm ít nhất 10%

-

WTO: Thương mại toàn cầu Q2 có thể giảm 18.5%.

-

FDI toàn cầu 2020 dự kiến giảm 40% so 2019.
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