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FLC
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PVS
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ACB
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Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

60%

40%

Phòng Phân tích

- TT có tuần thứ 2 tăng điểm liên tiếp với việc VN-Index
tăng gần 30đ và bắt đầu bước vào vùng 965-975. Sau
những phiên GD phân hóa mạnh, nhóm Ngân hàng (ACB,
TCB..), Dầu khí (GAS, PVS..) và Thép (NKG, HSG..) là
động lượng chính của nhịp bật tuần qua. Dòng tiền ngắn
hạn cũng có sự vận động mạnh ở nhóm midcaps (DGW,
VHC..), dù vậy sự giằng co vẫn diễn ra khá quyết liệt ở 1
số nhóm ngành (penny) hay cả VN30 (VNM, MSN..).
- Thanh khoản tăng mạnh trở lại lên ngưỡng cao tuần
qua. Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh với giá trị gần 1,500
tỷ/2 sàn tuần qua nhưng đã có sự cải thiện về hoạt động
mua/bán xen kẽ và áp lực bán ở những phiên gần đây.
- Tâm lý thận trọng phần nào được cởi bỏ khi chỉ số được
hỗ trợ khá tốt, hoạt động mua/bán lướt sóng dù chưa
được đẩy mạnh những cũng đã trở lại khá nhộn nhịp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- TT bước vào vùng trũng thông tin, gần như không xuất
hiện thông tin kinh tế - vĩ mô đủ sức nặng ảnh hưởng tới
TT trong vài tuần trở lại đây. Diễn biến TT phụ thuộc chủ
yếu vào sự vận động của dòng tiền (vốn vẫn đang ở lại,
chỉ tạm thời đứng ngoài trong 1 số thời điểm).
- Động thái hỗ trợ chỉ số của 1 vài cổ phiếu VN30 vẫn khá
rõ nét, điều này giúp cởi bỏ tâm lý thận trọng, kéo dòng
tiền ngắn hạn nhanh chóng quay lại tìm cơ hội lướt sóng
khi áp lực bán và rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu giảm.
- Diễn biến của TTCK thế giới cũng như hoạt động rút vốn
của khối ngoại dường như không tác động đáng kể tới TT.
- Nhịp điều chỉnh trước đó coi như đã kết thúc ngay từ
phiên GD đầu tuần (+13.7đ), xu thế bò dần lên của chỉ số
đã được tái lập và còn khả năng tiếp diễn (xen kẽ các
phiên tăng/giảm), tuy nhiên thử thách tại vùng 965-975
(cũng là đỉnh gần nhất) được cho là không phải dễ dàng,
do vậy cũng có thể nói TT đang ở ngưỡng khá nhạy cảm.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT được đánh giá giữ được
tăng trưởng GDP ở mức cao trong khu vực (là động lực hỗ
trợ TTCK ổn định, bền vững), tuy nhiên những khó khăn,
ảnh hưởng từ dịch bệnh, cùng lo ngại suy thoái ở nhiều
nền KT lớn trên thế giới vẫn là các yếu tố cần đánh giá.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể mua vào ở những nhịp điều chỉnh,
cơ cấu danh mục sang nhóm Midcaps có nền tảng tốt.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển đầu tư.. (bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN..).
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Quốc hội thông qua Nghị quyết KT-XH 2021: GDP tăng 6%; GDP bình quân đầu người 3,700 USD, CPI
khoảng 4%, dự toán ngân sách 2020 1.34 triệu tỷ (bội chi 343,670 tỷ, tương đương 4% GDP).

-

Việt Nam và Anh sẽ có một thỏa thuận thương mại vào cuối năm thay thế Hiệp định Việt Nam – EU.

-

Thỏa thuận RCEP sẽ được ký trực tuyến vào 15/11, Ấn Độ muốn mở rộng TM với ASEAN dù rút khỏi RCEP.

-

MSCI thông qua việc giãn lộ trình nâng tỷ trọng cp Việt Nam trong rổ cận biên lên 1 năm, thay vì trong T11.
4 cổ phiếu Việt Nam (APH, HPX, HSG, KHD) sẽ vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index.

-

Dự báo XK cá tra 2020 đạt 1.5 tỷ USD (giảm 25%), Trung Quốc – HongKong lên dẫn đầu chiếm 33%. XK
dệt may 2020 dự kiến đạt 35 tỷ USD, giảm 10%. Nền kinh tế internet Việt Nam 2020 ước đạt 14 tỷ USD,
tăng 16% so với 2019, dự báo đạt 25 tỷ USD vào 2025. Ngành du lịch ước thất thu 23 tỷ USD trong 2020.

-

Kim ngạch XNK Việt Nam – Trung Quốc sau 10T đã đạt 103.5 tỷ USD.

-

Trong 10T, VN đã ký 10 hiệp định vay vốn nước ngoài 977tr USD và rút từ nguồn vay 1.62 tỷ USD.

-

Tổng nợ xấu nội bảng của 27 ngân hàng trong nước tại thời điểm 30/9 tăng 30% so đầu năm.

-

Việt Nam sẽ không đăng cai giải F1 năm 2021.

-

Nikkei Asia: Apple sẽ chuyển thêm năng lực sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam, bất kể ai là tổng thống Mỹ.

-

CTG: sẽ trả cổ tức CP 28.79%; D2D: 27/11 chốt quyền thưởng CP 42%; DMLS: 30/11 chốt quyền cổ tức
TM 43%; PVT: 27/11 chốt quyền cổ tức 4% TM + 15% CP; NNC: 30/11 chốt quyền cổ tức TM 50%; PVS:
23/11 chốt quyền cổ tức TM 10%; VIB: 20/11 chốt quyền thưởng cp 20%; LIX: 24/11 chốt quyền cổ tức
TM 30%; HVN: SCIC sẽ đầu tư thêm 6,800 tỷ qua PHT; HAG: bầu Đức lại đăng ký bán 35tr cp; HCM: HFIC
đăng ký bán 25tr cp; DCM: PVN sẽ thoái vốn vào 2021; CTR: Viettel nâng giá khởi điểm thoái vốn lên
46,600đ/cp; VCS: LNST 9T đạt 964 tỷ, giảm 5.6%, sẽ chia cp quỹ cho CĐ tỷ lệ 3.09%; MWG: CĐ sáng lập
đăng ký bán hơn 3tr cp; VRG: tập đoàn cao su VN GVR sẽ thoái 15.38tr cp giá khởi điểm 20,800; CII: giảm
room ngoại từ 70 về 49%; PGBank: chuẩn bị lên Upcom; MIG: đã nộp hồ sơ chuyển sàn sang HSX.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: TT Trump ra lệnh cấm các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc liên quan tới
quân đội, áp lệnh trừng phạt thêm 4 quan chức Trung Quốc vì vấn đề Hong Kong.

-

Mỹ: Thâm hụt NS kỷ lục 284 tỷ USD trong T10. Đảng Dân chủ tiếp tục kiểm soát Hạ Viện, còn Đảng Cộng
Hòa nhiều khả năng vẫn giữ Thượng Viện. Ông Trump tung tài liệu bằng chứng gian lận bầu cử 234 trang.
Tập đoàn dược Mỹ Pfizer và đối tác BioNTech công bố vắc xin Covid-19 có hiệu quả trên 90%.

-

Đức giảm dự báo GDP 2020 âm 5.8% còn 5.1%. NHTW Pháp dự báo GDP Pháp 2020 giảm 9-10%.

-

EU thông qua gói ngân sách 1,100 tỷ Euro, tăng 16 tỷ Euro, mở đường cho gói kích thích 1,800 tỷ Euro.

-

Financial Times: NĐT chứng khoán toàn cầu đổ 45 tỷ USD vào TTCK tuần qua, mức cao nhất trong 20 năm.
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