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Thống kê Thị trường Tuần 07-11/09
Tổng quan
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HNX

888.97 (-12.57)

126.21 (+0.06)

KLGD bình quân

286,686,092

46,406,858

GTGD bình quân

5,125,080,656

540,653,134

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

143,425,119

4,126,328

KL bán trong tuần

122,699,310

3,499,193

GT mua trong tuần

7,800,572,430

67,142,423

GT bán trong tuần

4,060,426,130

45,122,115

GT mua bán ròng

3,740,146,300

22,020,308

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

2,724,360,670

454,231,900

KL đặt bán

2,932,475,000
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Bình quân lệnh mua

2,935

3,954

Bình quân lệnh bán

3,952

4,838

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

11,672,440

SHB

7,007,800

GEX

9,431,330

SHS

4,246,400

HAG
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MST

2,299,700

DLG

8,013,510

ACB

2,238,500

HSG

7,748,240

NVB

2,181,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Phòng Phân tích

- Thị trường chính thức có tuần điều chỉnh đầu tiên sau 5
tuần tăng liên tiếp, với mức giảm hơn 12đ tuần qua của
VN-Index. Trái ngược với những tuần GD trước, nhóm cp
VN30 tuần qua luôn chịu áp lực giảm mạnh hơn mặt bằng
chung, trong khi đó dòng tiền vẫn liên tục dịch chuyển,
thậm chí ở 1 số thời điểm xuất hiện những nhóm/ngành
giao dịch khá tích cực, như nhóm penny (DLG, IDI..)
phiên thứ 5, nhóm midcap (DGW, GIL..) phiên thứ 4.
- Thanh khoản tiếp tục giảm nhẹ, và duy trì quanh
ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua ròng mạnh 3,762 tỷ/2
sàn tuần qua, tuy nhiên nếu loại GD thỏa thuận VHM
(5,422 tỷ) thì tiếp tục bán ròng rất mạnh 1,660 tỷ.
- Sự thận trọng quay lại khi TT đối diện với áp lực điều
chỉnh, điều này là hết sức bình thường, vẫn có nhiều NĐT
canh mua vào tại các vùng hỗ trợ của chỉ số hoặc cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- TTCK toàn cầu bước vào nhịp điều chỉnh, TT trong nước
khó nằm ngoài xu thế chung mà chỉ có độ trễ ít nhiều.
Đây được coi là tín hiệu kích hoạt tới sự điều chỉnh vừa
qua, và vẫn là ẩn số khó đoán định thời điểm kết thúc.
- Dịch bệnh trong nước đã được kiểm soát, nhưng tác
động tới TT là tương đối ít, diễn biến TT vẫn được đánh
giá dựa trên dòng tiền và bỏ qua các yếu tố kinh tế vĩ mô.
- Tín hiệu tích cực là việc dòng tiền ngắn hạn chưa có dấu
hiệu rút ra mà chủ yếu xoay vòng tìm cơ hội, minh chứng
rõ nét ở việc 1 số nhóm/ngành hoặc cp đơn lẻ có GD sôi
động gần đây. Điều tiêu cực tới từ hoạt động bán ròng
mạnh, liên tục của NĐTNN chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
- Nhịp điều chỉnh với trạng thái giằng co xen kẽ các phiên
tăng/giảm vẫn đang chiếm ưu thế. Với việc mức độ điều
chỉnh vừa qua của TT là chưa đáng kể, chúng tôi cho rằng
nhịp điều chỉnh vẫn còn khả năng tiếp diễn, đặc biệt khi
áp lực điều chỉnh tại nhóm cp vốn hóa lớn chưa kết thúc.
- 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 có thể mua vào 1 phần ở ngưỡng hỗ trợ
880đ, hoặc chờ đợi TT tiếp tục điều chỉnh ở mốc thấp hơn.
- 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 13/09: VN 11 ngày không có ca mắc cộng đồng, tuần qua chỉ có 14 ca nhập cảnh
(tổng 1,063), 35 ca tử vong, 918 người xuất viện; từ 0h 11/9 Đà Nẵng nới lỏng giãn cách XH, trước đó từ 0h
7/9 đã khôi phục hoạt động vận tải đến/đi Đà Nẵng; quán bar, vũ trường ở Tp.HCM đã được mở lại. TG đã có
29.1tr ca nhiễm, 926,000 ca tử vong, 1 số nước Đông Nam Á lại bùng phát, Ấn Độ lên thứ 2 thế giới.

-

T.Tg đồng thuận nhưng yêu cầu cẩn trọng với đề xuất mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15/9 của Bộ GTVT.

-

Kết quả review VNM ETF Q3: giữ nguyên danh mục cp Việt Nam, hạ tỷ trọng cp VN 64.48%.

-

Tỷ trọng cổ phiếu VN trong rổ MSCI Frontier Markets Index giảm nhẹ còn 17.19% sau kỳ review tháng 8.

-

ICAEW: Việt Nam tăng trưởng 2.3% trong năm 2020 rồi sẽ tăng vọt lên 8% trong năm 2021.

-

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng 4.5-5% năm 2020.

-

JETRO: Dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ phục hồi sau dịch COVID-19; Chính phủ mới ở Nhật sẽ không thay
đổi chính sách đối ngoại với VN.

-

Samsung sẽ đóng cửa nhà máy sản xuất tivi ở TQ vào T11 và chuyển 1 phần sản xuất về Việt Nam.

-

Bộ Công thương dự kiến thương mại trong nước đạt 13.5% giá trị tăng thêm vào GDP đến năm 2025.

-

HDB: 2/10 chốt quyền cổ tức và thưởng cp 30%; CNG: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 15%; NCT: 20/10 chốt
quyền cổ tức TM 30%; KHA: 16/9 chốt quyền cổ tức TM 67%; ASG: giao dịch trên HoSE từ 24/9, giá TC
giảm xuống 30,000đ/cp; NAB: NH Nam Á được đăng ký lưu ký để lên Upcom; AMV: sẽ thưởng cp 40%;
TCM: LNST 8T đạt 161 tỷ, tăng 3% cùng kỳ, đạt 88% KH; OGC: phó CT đăng ký bán 5tr cp; JVC: TGĐ đã
mua 11.2tr cp; HAR: sẽ mua 3.5tr cp quỹ; VGC: quỹ Đầu tư đỏ đăng ký bán 5tr cp, GEX tăng giá chào mua
lên 21,500đ/cp.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ-Trung: Trung Quốc sẽ đóng cửa Tiktok tại Mỹ chứ không bán cho DN Mỹ. Trump lại nêu ý tưởng phân
tách kinh tế Mỹ-Trung, hứa chấm dứt sự phụ thuộc vào TQ.

-

Mỹ: Tesla không được vào danh mục S&P500.

-

Trung Quốc: bơm 103.8 tỷ USD cho các dự án trọng điểm trong nước. CPI T8 tăng 2.4%, chỉ số giá sản
xuất (PPI) T8 giảm 2%. XK T8 tăng tháng 3 liên tiếp, 9.5% so cùng kỳ, dự trữ ngoại hối lên 3,165 tỷ USD.
Morgan Stanley: NDT sẽ là đồng tiền dự trữ lớn thứ 3 thế giới trong 10 năm tới.

-

Ấn Độ: đạt tuyên bố chung về tranh chấp biên giới với TQ, kêu gọi rút quân. Cân nhắc gói ưu đãi 23 tỷ USD
để thu hút công ty sx toàn cầu. Fitch hạ mạnh dự báo GDP năm tài khóa 2020-21 từ giảm 5% lên 10.5%.

-

Anh công bố dự luật mới về hậu Brexit, bắt đầu trao đổi với các thành viên CPTPP về chuyện gia nhập.

-

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục, không thay đổi chương trình kích thích kinh tế.

-

IMF cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 'còn lâu mới kết thúc'.

-

Nhật điều chỉnh giảm GDP QII xuống 28.1%, mức giảm mạnh nhất từ 1955.
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