Nhận định Thị trường Tuần 20-24/07/2020

Thống kê Thị trường Tuần 13-17/07
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 13-17/07

HNX

872.02 (+0.81)

116.81 (+1.15)

KLGD bình quân

212,487,406

32,292,972

GTGD bình quân

3,523,307,252

353,890,695

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua trong tuần

62,101,875

2,273,299

KL bán trong tuần

84,250,553

2,753,921

GT mua trong tuần

2,223,136,040

25,503,279

GT bán trong tuần

2,575,617,540

33,975,626

GT mua bán ròng

-352,481,500

-8,472,347

Cung cầu

HNX

HSX

HNX

KL đặt mua

2,026,909,390

367,802,100

KL đặt bán

2,354,467,510

397,679,500

Bình quân lệnh mua

2,976

5,268

Bình quân lệnh bán

3,786

5,424

Top GD HSX

Top GD HNX

HQC

13,855,350

ACB

7,887,000

HAG

12,551,460

KLF

3,011,700

DAH

11,365,450

SHB

2,632,600

STB

9,198,320

NVB

2,118,800

ROS

8,182,670

SHS

1,942,600

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- VN-Index không duy trì được đà tích cực từ tuần trước
khi trải qua 1 tuần giao dịch giằng co mạnh cả về mặt chỉ
số và diễn biến thực tế, tính chung cả tuần VN-Index vẫn
tăng nhẹ gần 1 điểm (phần nào nhờ ảnh hưởng từ việc
đáo hạn CK phái sinh). Xuất hiện 1 số cp riêng lẻ (HPG,
DBC..) tạo xu thế khá tích cực nhưng không tác động
đáng kể tới TT, sự phân hóa, giằng co diễn ra trên hầu
hết các nhóm ngành cp (kể cả nhóm VN30).
- Thanh khoản tiếp tục giảm, duy trì ở ngưỡng thấp và
vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy sẽ cải thiện trong ngắn
hạn. NĐTNN tiếp tục bán ròng 360 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Tâm lý thận trọng nhanh chóng quay lại dù vừa ngay
trước đó thể hiện sự hứng khởi, thậm chí có phần chuyển
biến sang trạng thái thiếu niềm tin.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Vấn đề mấu chốt hiện tại là nền tảng thanh khoản thấp
hoàn toàn không được cải thiện trong những phiên gần
đây, cũng như hiệu quả lướt sóng ở mức thấp, là điều
khiến niềm tin suy giảm. Đà tăng tại mỗi cp thường không
có tính liên tục, tính thuyết phục trong mỗi nhịp tăng là
khá thấp khiến nhiều NĐT lựa chọn giải pháp đứng ngoài.
- Không có nhiều thông tin hỗ trợ trong giai đoạn hiện tại,
báo cáo KQKD Q2 của DN đang lần lượt công bố với kết
quả đa phần sụt giảm do ảnh hưởng tiêu cực của nền KT.
- Cơ sở lớn nhất của chiều tích cực là việc nền KT đang dư
thừa tiền, tuy nhiên mặt trái của việc “đánh bạc” như vậy
sẽ rất nhiều và để lại hậu quả rất lớn trong dài hạn.
- Xu thế ngắn hạn đang trong trạng thái giằng co khó
chịu, với việc hiệu quả lướt sóng thấp và chưa xuất hiện
các tín hiệu khẳng định cần thiết, xu thế giằng co theo
chiều hướng giảm có dấu hiệu đang dần hình thành.
- 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 chỉ lướt sóng trên nền cp sẵn, mua đỏbán xanh, chỉ tăng tỷ trọng khi xuất hiện các tín hiệu
khẳng định (thanh khoản, sự lan tỏa, nhóm cp dẫn dắt..).
- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, lưu ý các
ngành ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (bán lẻ, dược..).

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

Nhận định Thị trường Tuần 20-24/07/2020

Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Dịch Covid-19 đến tối 19/07: VN tuần qua có thêm 11 ca nhiễm mới từ nhập cảnh (8 chuyên gia Nga), 94
ngày không lây nhiễm cộng đồng (tổng 383), thêm 7 người khỏi bệnh (tổng 357). Toàn thế giới đã có 14.5tr
ca nhiễm, 607,000 ca tử vong. Tổng thống Iran công bố đã có 25tr người Iran nhiễm covid-19.

-

Bộ GTVT: dự kiến đầu T8 có thể mở lại chuyến bay thương mại quốc tế. Bộ Công Thương sẽ chuyển giao 4
DN (Sabeco, Vinainco..) về SCIC trước 31/8, NĐTNN có thể nắm 35% cổ phần công ty phân phối xăng dầu.
Bộ LĐTB&XH: dự kiến hết năm 2020 tỷ lệ nghèo sẽ giảm xuống dưới 3%.

-

Nhật sẽ hỗ trợ 654tr USD để 87 DN rời Trung Quốc: 57 về Nhật, 30 sang Đông Nam Á (15 sang Việt Nam).

-

Australia kiện 'kép' thép mạ hợp kim nhôm kẽm VN. 6T đầu năm, số vụ kiện phòng vệ thương mại với hàng
hóa VN cao hơn cả năm 2019 (176 vụ).

-

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW (CIEM) dự báo GDP Việt Nam 2020 tăng trưởng 2.1-2.6%.

-

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) ước lỗ 1,025 tỷ trong nửa đầu 2020.

-

VIC: sẽ bán Vsmart và Vinfast ở Mỹ; VPB: LNST Q2 đạt 2,951 tỷ, tăng 44%; FPT: LNST 6T đạt 1,626 tỷ,
tăng 15%, 7/8 SCIC đấu giá trọn lô 46tr cp, giá khởi điểm 49,400đ/cp; LDG: DXG đăng ký bán toàn bộ 88tr
cp; HSG: chủ tịch Lê Phước Vũ quy y; LNST Q3 niên độ 19-20 ước 307 tỷ, tăng 91%; HPG: 30/7 chốt quyền
cổ tức TM 5% + CP 20%; ACL: 6/8 chốt quyền cổ tức CP 120%; DGC: Q2 LNST đạt 255 tỷ, tăng 60%; 10/8
chốt quyền cổ tức TM 5% + CP 15%; NET: LNST Q2 đạt 42 tỷ, tăng 116%; IMP: LNST Q2 đạt 47 tỷ, tăng
45%; DPG: LNST Q2 đạt 27 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; TCH: DT Q1 niên độ 20-21 ước 555 tỷ, tăng 139%; DRC:
LNST Q2 đạt 43 tỷ, giảm 39%; TNG: LNST Q2 đạt 32 tỷ, giảm 42%, dự kiến tăng 20% trong Q3; SKG:
LNST 6T đạt 6 tỷ, giảm 92%; APH: 28/7 ny HSX với giá TC 41,500đ/cp.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ-Trung: Trump thông báo chấm dứt ưu đãi TM với Hongkong. Nhà Trắng: Trump không loại trừ khả năng
trừng phạt quan chức TQ cấp cao. Trung Quốc tuyên bố sẽ áp trừng phạt trả đũa Mỹ.

-

Mỹ: Fed cảnh báo kinh tế Mỹ tiềm

n nhiều bất ổn. Moderna (Mỹ) thử nghiệm vắc xin ngừa virus Corona

trên người giai đoạn đầu tiên thành công. Thâm hụt NS T6 lên mức cao kỷ lục 864 tỷ USD.
-

Trung Quốc: GDP Q2 tăng 3.2%, vượt mọi dự báo. XK T6 tăng 0.5%, NK T6 tăng 2.7%. ASEAN vượt EU trở
thành đối tác TM lớn nhất của TQ.

-

EU chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

-

Opec+ nới lỏng thỏa thuận cắt giảm sản lượng, tăng lượng khai thác 2tr thùng/ngày.

-

Giá quặng sắt tăng 21% từ đầu năm do lượng cầu khôi phục sản xuất từ Trung Quốc.

-

ECB giữ nguyên các lãi suất chủ chốt và chương trình mua trái phiếu.

-

GDP Anh T3,4,5 giảm 19.1%, dự báo 2020 -14.3%. GDP Singapore Q2 giảm 41.2%, cao kỷ lục.
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