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Thống kê Thị trường Tuần 20-24/07
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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- Thị trường chuyển biến tiêu cực tuần qua, đặc biệt áp
lực bán tháo rất mạnh ở phiên cuối tuần sau thông tin 1
ca nhiễm covid-19 ở Đà Nẵng, tính chung cả tuần VNIndex mất 43 điểm. Dù có sự hỗ trợ từ 1 số cp trụ cột
trong VN30 ở nhiều thời điểm nhưng áp lực bán đang dần
tăng lên với việc tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” liên tiếp
xuất hiện. Đà bán lan rộng ra nhiều nhóm ngành, không
xuất hiện nhóm cp nào thực sự là điểm sáng.
- Thanh khoản tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp dù trong
thời điểm TT tăng hay giảm. Khối ngoại liên tục bán ròng
và tăng cường trong tuần qua với giá trị 573 tỷ/2 sàn.
- Sự thận trọng ngày càng cao và bắt đầu chuyển hóa
thành sự chán nản đi kèm với khối lượng bán tăng dần.
Nhiều NĐT đã lựa chọn giải pháp thoát ra đứng ngoài TT.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thông tin về các ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng
đồng đã khiến TT chuyển biến tiêu cực rất nhanh. Tuy
nhiên trên thực tế, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu mất kiên
nhẫn vốn đã lớn dần từ trước khi hiệu quả lướt sóng ngắn
hạn là rất thấp và kéo dài. Thông tin Covid khiến NĐT
hoảng loạn chỉ là 1 mồi lửa.
- TT bước vào tuần cao điểm BCTC với nhiều DN có KQKD
tốt công bố trước, tuy nhiên dòng tiền phản ứng khá thờ
ơ. Giai đoạn kế tiếp sẽ tới nhiều DN công bố KQKD không
tích cực, điều này sẽ là gánh nặng đáng kể cho TT.
- Diễn biến TTCK toàn cầu gần đây cũng không thể là nền
tảng hỗ trợ cho TT trong nước, đặc biệt với những lo ngại
căng thẳng mới nhất từ quan hệ Mỹ - Trung.
- Xu thế ngắn hạn đã chuyển biến tiêu cực, việc giảm
nhanh và mạnh có thể khiến TT sớm xuất hiện sự hồi
phục, nhưng khả năng TT nhanh chóng quay trở lại trạng
thái tiêu cực là rất cao khi niềm tin đang ở mức rất thấp.
- 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 an toàn, chỉ mua giá đỏ 1
phần trên danh mục có sẵn, không mua khi TT hồi phục.
- 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 26/07: VN sau 99 ngày không lây nhiễm cộng đồng đã xuất hiện 4 ca trong cộng đồng
ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi, từ 13h ngày 26/7 Đà Nẵng lại thực hiện giãn cách xã hội, 1 số địa phương cách ly
người về từ Đà Nẵng, bộ Y tế triển khai ngay các yêu cầu, chỉ dẫn phòng chống dịch. Trên toàn cầu, số ca
nhiễm đã vượt 16tr (tổng 16.3tr), 650,000 ca tử vong. Cuộc chạy đua sản xuất vắc xin vẫn đang tiến triển
tốt, theo WHO đã có 23 loại vắc xin Covid-19 tiềm năng.

-

Kết quả review rổ VN30: KDH, TCH thay CTD, BVH.

-

T.Tg: TTCK phải sớm nâng hạng, phát triển đột phá.

-

Standard Chartered dự báo GDP VN 2020 tăng 3%. VEPR dự báo tăng trưởng 2.2-3.8%.

-

6/8 ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng trên 10% so với đầu năm (đặc biệt Kienlongbank, VIB..).

-

Moody giữ nguyên xếp hạng SHB, VPB và 3 công ty tài chính (FE Credit, Home Credit, SHB Finance).

-

Sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước đạt 88,100 chiếc sau 6T, giảm sâu 26.6% so với cùng kỳ.

-

Bộ LĐTBXH: TT lao động Việt Nam Quý 3 sẽ tốt hơn, đạt mức khoảng 55.4 triệu người.

-

SCIC: doanh thu bán vốn 6T đạt 712 tỷ, nửa cuối năm sẽ tập trung thoái vốn FPT, Vocarimex và Seaprodex.

-

Chính phủ tạm dừng cấp phép thành lập hãng hàng không mới tới năm 2022.

-

SSI: LNTT 6T đạt 660 tỷ, tăng 29%; HCM: LNST Q2 đạt 150 tỷ, tăng 36%; SHS: LNST Q2 đạt 220 tỷ, gấp
3 cùng kỳ; VND: LNST Q2 đạt 134 tỷ, gấp 3.5 lần cùng kỳ; GAS: LNST Q2 đạt 1,714 tỷ, giảm 43%; ACB:

LNTT Q2 đạt 1,894 tỷ, giảm 1%; VCB: LNTT 6T đạt 10,981 tỷ, giảm 3%; STB: LNST Q2 đạt 343 tỷ,
tăng 12%; VIB: LNST Q2 đạt 1,025 tỷ, tăng 27%; LPB: LNST Q2 đạt 321 tỷ, giảm 34%; ANV: LNST Q2
đạt 32 tỷ, giảm 79%; SLS: LNST Q2 đạt 58 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; NBC: Q2 lỗ 140 tỷ; BSR: Q2 lỗ tiếp 1,894
tỷ; VNS: Q2 lỗ tiếp 111 tỷ; DSN: Q2 lỗ 4 tỷ, lần đầu từ khi ny; PNJ: LNST Q2 đạt 32 tỷ, giảm 81%; CTD:
LNST Q2 đạt 158 tỷ, tăng 28%; VCS: LNST Q2 đạt 257 tỷ, giảm 37%; DBC: LNST 6T đạt 750 tỷ, gấp 26
cùng kỳ; DGW: LNST 6T đạt 93 tỷ, tăng 55%; RAL: LNST 6T 138 tỷ, tăng 43%; CTR: 4/8 chốt quyền cổ
tức TM 10% + CP 16%.
Thông tin quốc tế:
-

Mỹ-Trung: Mỹ bất ngờ yêu cầu lãnh sự quán Trung Quốc tại Texas đóng cửa, Trump dọa đóng cửa thêm
lãnh sự quán TQ tại Mỹ, TQ trả đũa Mỹ yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. UB Thượng viện
thông qua dự luật cấm Tiktok. Mỹ trừng phạt 11 công ty TQ vì người Duy Ngô Nhĩ. Mỹ ngừng chương trình
Fulbright với TQ.

-

Mỹ: Số đơn trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng lên 1.4tr. CNBC: Mỹ đang đứng trước 1 cuộc suy thoái kép.

-

GDP Hàn Quốc giảm 2 quý liên tiếp, chính thức suy thoái lần đầu sau 17 năm.

-

EU đạt thỏa thuận gói cứu trợ kinh tế 750 tỷ euro, nhất trí trừng phạt Trung Quốc luật an ninh Hong Kong.

-

Triều Tiên thông báo ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

-

Bloomberg: Dòng tiền đang chảy từ cổ phiếu sang vàng.
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