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Thống kê Thị trường Tuần 31/08-04/09
Tổng quan

HSX

Index

HNX

901.54 (+22.56)

126.15 (+0.31)

KLGD bình quân

301,913,510

50,528,365

GTGD bình quân

5,600,317,080

574,815,294

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

106,585,747

1,458,084

KL bán trong tuần

112,104,752

4,985,614

GT mua trong tuần

3,554,993,870

18,138,810

GT bán trong tuần

3,699,920,350

57,267,458

GT mua bán ròng

-144,926,480

-39,128,648

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

2,338,169,460

380,946,200

KL đặt bán

2,452,310,140

398,695,700

Bình quân lệnh mua

3,125

4,368

Bình quân lệnh bán

3,642

5,244

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

18,820,560

ACB

4,662,800

STB

9,881,990

SHS

4,542,600

SSI

9,713,580

PVS

4,091,500

HQC

9,507,580

SHB

2,909,700

GEX

9,056,130

HUT

2,457,700

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

Diễn biến Thị trường Tuần 07-11/09
- Sự điều chỉnh đã tới, tuy nhiên chủ yếu chỉ diễn ra ở các
thời điểm trong phiên, chỉ số vẫn duy trì được đà tăng với
tuần tăng điểm thứ 5 liên tiếp cùng mức tăng hơn 20đ và
vượt ngưỡng 900. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn (VNM,
VIC..) là chỗ dựa vững chắc cho VN-Index, sự phân hóa
vẫn luôn tiếp diễn, và không thực sự có nhóm ngành nào
là điểm nhấn mang tính dẫn dắt rõ nét trong tuần qua.
- Thanh khoản giảm nhẹ tuần qua, nhưng vẫn được duy
trì quanh ngưỡng khá một cách ổn định. Khối ngoại sau
tuần bán ròng rất mạnh đã giảmáp lực bán với giá trị bán
ròng chỉ gần 200 tỷ/2 sàn (chủ yếu nhờ lệnh mua thỏa
thuận CTG, PLX).
- Tâm lý lạc quan và phần nào thận trọng luôn được duy
trì, việc mua bán xen kẽ (bán cp này, mua cp khác..) là
hành động thường thấy của NĐT trong giai đoạn vừa qua.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Vùng kháng cự quanh 880đ đã được vượt qua khá dễ
dàng với sự hỗ trợ từ nhiều cp VN30. Với tác động này, sự
lan tỏa của dòng tiền đã diễn ra, thậm chí còn chảy khá
mạnh vào nhóm cp vốn hóa lớn (vốn là điều ít phổ biến).
- Diễn biến bán tháo trên TTCK Mỹ không ảnh hưởng
nhiều tới TTCK trong nước, trái lại còn kích thích dòng tiền
tham gia hoạt động bắt đáy khi có cơ hội TT điều chỉnh.
- Thông tin mới nhất về định hướng chính sách kích cầu
nền KT của chính phủ thời gian tới cũng gợi mở khả năng
kích thích dòng tiền trên TTCK, là động lực hỗ trợ rõ nét.
- Xu thế ngắn hạn vẫn đang trên đà tích cực, mặc dù việc
này khá bất hợp lý so với bức tranh nền KT. Ngưỡng
kháng cự tại 930-940đ sẽ là thử thách tiếp theo của chỉ
số. Tuy nhiên khả năng giằng co, hoặc điều chỉnh xen kẽ,
hoặc theo mã/ngành là hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra.
- 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 ưu tiên lướt sóng 1 phần trên danh mục
có sẵn, không mua đuổi, canh nhịp điều chỉnh của TT.
- 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 06/09: VN tuần qua chỉ có thêm 9 ca nhiễm mới (tổng 1,049) và đã 4 ngày chưa
có ca nhiễm cộng đồng, thêm 3 người tử vong (tổng 35), 815 người đã xuất viện. Đà Nẵng nới lỏng cách
ly xã hội từ 0h 5/9. TG đã có 27.1tr ca nhiễm, 884,000 ca tử vong; Ấn Độ nguy cơ trở thành tâm dịch mới.

-

Kết quả review FTSE ETF Q3: thêm GEX và không loại cổ phiếu nào.

-

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2021 đạt khoảng 6.7%.

-

Thủ tướng yêu cầu cần có các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cả cung và cầu.

-

Dự trữ ngoại hối đã lên kỷ lục mới 92 tỷ USD, phấn đấu đạt 100 tỷ USD trong năm 2020.

-

PMI Việt Nam T8 tiếp tục giảm còn 45.7.

-

Huy động TPCP T8 đạt 22,850 tỷ, giảm mạnh 61% so T7, lãi suất tăng 0.06-0.1%/năm.

-

8T đầu năm, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn, tỷ lệ thành công 96.8%, giá trị thu về đạt 855.8 tỷ.

-

Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của VN đạt 330.2tr USD sau 8T, tăng 15.8% cùng kỳ, Đức dẫn đầu.

-

Bộ TC đang dự thảo thông tư mới quy định về quyền sở hữu chứng khoán.

-

28,362 tài khoản GDCK của NĐT nội được mở mới trong T8, tăng 1,200 TK so với T7. 296 TK GDCK mở mới
của NĐTNN trong T8, là tháng cao nhất từ đầu năm nhưng giảm 8.6% cùng kỳ.

-

Quỹ Đài Loan CTBC Vietnam Equity Fund đăng ký mua 21tr CCQ VFMVN Diamond ETF.

-

Thủ tướng yêu cầu sớm mở lại đường bay thương mại với Nhật Bản và Hàn Quốc.

-

PVN ước doanh thu đạt 372,308 tỷ và LNST đạt 11,369 tỷ trong 8 tháng đầu năm.

-

GMD: nhóm quỹ KIM đã thành CĐL với 5.2%; DBC: 17/9 chốt quyền cổ tức TM 15%; LNST 8T đạt 1,011 tỷ,
vượt 121% KH; WCS: 17/9 chốt quyền cổ tức TM 258%; D2D: 18/9 chốt quyền cổ tức TM 15%; VIB: HoSE
đã nhận hồ sơ niêm yết; HVN: kiểm toán lưu ý khả năng hoạt động liên tục; HAG: sau soát xét chuyển lỗ
thành lãi 107 tỷ, nhưng nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục; JVC: TGĐ đăng ký mua 11.2tr cp; PLX:
LNST 6T giảm lỗ 400 tỷ sau soát xét, LNTT T7 đạt 400 tỷ.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Mỹ rút ngắn thời hạn miễn thuế cho hàng hóa Trung Quốc tới hết 2020. Sau Huawei, Mỹ cân
nhắc cấm vận nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc.

-

Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 10.2% xuống 8.4%. Thâm hụt thương mại lên mức 63.6 tỷ USD, cao
nhất trong 12 năm. Nợ chính phủ 2020 dự kiến sẽ chạm 100% GDP, thâm hụt NS 3,300 tỷ USD, tương
đương 16% GDP. Fed: đà tăng trưởng kinh tế và việc làm ở Mỹ đang chậm lại.

-

Trung Quốc: PMI T8 đạt 51đ, tháng thứ 6 tăng trưởng liên tiếp.

-

NĐTNN đã mua ròng 6 tỷ USD cổ phiếu trên TTCK Ấn Độ trong tháng 8, con số lớn nhất kể từ T3/2019.

-

OPEC tiếp tục tăng lượng sản xuất dầu trong tháng 8 thêm 950,000T/N.

-

Nhật: bổ sung Ấn Độ, Bangladesh vào danh sách các điểm đến được hỗ trợ nếu DN rời khỏi Trung Quốc.

-

GDP Italia Q2 giảm 12.8%, Ấn Độ giảm 23.9%, Úc giảm 7%.
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