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Thống kê Thị trường Tuần 22-26/03
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 22-26/03

HNX

1,162.21 (-31.84)

270.96 (-6.74)

KLGD bình quân

613,340,240

157,385,651

GTGD bình quân

13,965,356,896

2,385,798,472

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

148,149,764

3,565,173

KL bán trong tuần

189,312,504

2,879,706

GT mua trong tuần

5,534,196,330

73,655,486

GT bán trong tuần

6,862,766,580

45,811,439

GT mua bán ròng

-1,328,570,250

27,844,047

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

5,727,548,600

1,122,235,537

KL đặt bán

6,216,236,400

1,201,699,258

Bình quân lệnh mua

3,206

3,882

Bình quân lệnh bán

4,768

5,084

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

52,547,400

SHB

79,793,600

HPG

28,109,800

KLF

13,410,300

ROS

25,108,400

PVS

12,036,000

STB

23,365,100

ART

11,842,400

CTG

16,252,400

SHS

9,925,000

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- Thị trường trải qua tuần giao dịch khá tiêu cực khi chỉ số
VN-Index mất hơn 30 điểm, đã có thời điểm thủng khá sâu
mốc hỗ trợ 1,150. Trái ngược với 2 tuần trước đó, nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn và Ngân hàng đều gặp áp lực bán lớn và
góp phần không nhỏ vào mức giảm của TT tuần qua. Sự
hồi phục đã quay trở lại vào phiên cuối tuần khi chỉ số phần
nào rơi vào tình trạng bán tháo và giảm quá đà.
- Thanh khoản vẫn tiếp tục gia tăng, duy trì ở ngưỡng rất
cao và tình trạng nghẽn lệnh hàng ngày đã xảy ra sớm hơn.
NĐTNN vẫn bán ròng mạnh 1,300 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hoài nghi về mốc 1,200 đã khiến sự thận trọng của
NĐT dâng cao kèm theo áp lực bán gia tăng khá mạnh, tuy
nhiên đã không xuất hiện tình trạng hoảng loạn kể cả ở 2
thời điểm chỉ số giảm mạnh (-30 điểm).

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Áp lực bán gia tăng mạnh khi VN-Index áp sát ngưỡng
đỉnh lịch sử (cũng là biên trên khung tích lũy), việc TT quay
đầu giảm không khó hiểu khi thiếu các thông tin hỗ trợ đủ
mạnh để giúp chỉ số vượt đỉnh, cũng như trước đó việc chỉ
số chạm 1,200đ cũng được đánh giá là thiếu thuyết phục.
- Dù TT chuyển biến tiêu cực nhưng dòng tiền ngắn hạn
chưa hề có dấu hiệu rút ra và tình trạng margin trên toàn
TT đang duy trì ở ngưỡng rất cao là các yếu tố cần lưu ý
bên cạnh động thái bán ròng rất mạnh, liên tục của NĐTNN.
- TT sắp bước vào giai đoạn họp ĐHCĐ, các kỳ vọng, KQKD
Q1 sẽ khiến sự phân hóa rõ nét hơn từ các tin tức DN.
- Xu thế ngắn hạn đã chuyển biến có phần tiêu cực, chỉ số
đã xuyên thủng khá sâu biên dưới kênh tích lũy, vì vậy các
nhịp hồi phục nếu xen kẽ xuất hiện sẽ thiếu độ tin cậy bởi
sự hoài nghi, lo ngại đã tăng cao hơn trước. Sẽ cần thêm
thời gian để TT có thể tìm được 1 điểm cân bằng mới.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh
giá là điểm sáng trong bối cảnh KT thế giới còn nhiều khó
khăn. Tuy nhiên các câu chuyện bơm tiền, kích cầu.. đi kèm
là lạm phát, “bong bóng tài sản”.. sẽ dẫn tới những kết quả
khó lường đối với TTCK trong nước cũng như trên toàn cầu.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn canh các thời điểm hồi phục để hạ tỷ trọng
về ngưỡng an toàn, nên quan sát thêm chưa vội giải ngân.
- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển ĐT: bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN, VLXD..
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

HoSE và FPT đang triển khai kế hoạch 100 ngày giải quyết tình trạng nghẽn lệnh.

-

HNX kế hoạch tiếp nhận hệ thống GD mới của KRX năm 2021, DT 2020 đạt 789 tỷ, KH 2021 đạt 823 tỷ.

-

Bộ Tài chính đã bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX): chủ tịch và Tổng giám đốc.

-

Dự báo rổ VN Diamond: loại KDH, thêm TCM.

-

T.Tg Nguyễn Xuân Phúc: Q1 sản lượng CN tăng 10%, xuất khẩu tăng 20%, thu NS trên 30% dự toán..

-

Đến 20/3, tổng vốn FDI đạt 10.13 tỷ USD, tăng 18.5% cùng kỳ.

-

Đến 15/3, xuất khẩu dệt may đạt 5.75 tỷ USD, giảm 3% cùng kỳ.

-

World Bank dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6.1% trong năm 2021.

-

TT trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam cuối 2020 đạt 71 tỷ USD, tăng 8.1% so quý trước, trong đó TPDN
đạt 12.2 tỷ USD (tăng 169.5% cùng kỳ).

-

Từ đầu năm, NĐTNN bán ròng 18,000 tỷ trên HoSE, tỷ lệ sở hữu cp VN xuống thấp nhất 3 năm (18.5%).

-

Hiệp hội DN hàng không Việt Nam (VABA): ngành hàng không VN sẽ tiếp tục lỗ 15,000 tỷ trong năm 2021.
Kiến nghị không cắt margin cổ phiếu hàng không, du lịch.

-

BSR: Ước LNTT Q1 đạt 1,803 tỷ, cùng kỳ lỗ; CTG: sẽ trả cổ tức trên 12% (trong đó 5% tiền mặt); HVN:
NHNN chính thức tái cấp vốn LS 0% cho các khoản vay 4,000 tỷ; HPG: KH LNST 2021 đạt 18,000 tỷ, tăng
33%, sẽ trả cổ tức 35% (5% TM + 30% CP); LDG: KH LNST 2021 đạt 301 tỷ, gấp 23 lần 2020; KBC: KH
LNST 2021 đạt 2,000 tỷ, gấp 6.7 lần 2020; SMC: điều chỉnh tăng KH LNST 2021 gấp 2 lên 300 tỷ; MSB: ước
LNTT Q1 đạt 1,200 tỷ, gấp 4 cùng kỳ, sẽ trả cổ tức CP 30%, chắc chắn không sáp nhập PGB; VIB: sẽ thưởng
cp 40%; HAX: sẽ trả cổ tức 30% (TM hoặc CP); FOC: sẽ trả cổ tức TM 200%; SSI: En Fund L.P thành CĐ lớn
sau khi chuyển đổi trái phiếu; DXG: nhóm Dragon Capital đã bán 3.8tr cp; VJC: đăng ký bán 17.77tr cp quỹ
từ 30/3; PLX: đã bán 25tr cp quỹ; SSC, BBC: hủy ny HoSE từ 23/3, gd HNX từ 29/3; ABT, VFG: hủy ny
HoSE từ 26/3, gd HNX từ 1/4; VND: đã bán 6tr cp quỹ, 30/3 là ngày cuối GD tại HoSE, 5/4 GD tại HNX; DIG:
31/3 chốt quyền cổ tức CP 10%.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Mỹ tiếp tục hủy quyền cung cấp dịch vụ viễn thông với nhiều DN Trung Quốc. CNBC: NĐT Mỹ
đang đổ xô vào mua trái phiếu TQ. TQ đáp trả bằng lệnh trừng phạt các cá nhân, tổ chức Mỹ và Canada.

-

Mỹ: TT Biden sắp công bố kế hoạch chi tiêu có thể lên tới 4,000 tỷ USD. WSJ: bình quân khảo sát dự báo tăng
trưởng kinh tế Mỹ 2021 tăng từ 4.87% lên 5.95%. Chủ tịch FED: Nền kinh tế còn lâu mới hồi phục hoàn toàn,
FED sẽ tiếp tục hỗ trợ. Thâm hụt tài khoản vãng lai 2020 tăng 34.8% lên 647.2 tỷ USD, lớn nhất từ 2008.

-

Trung Quốc: PBOC ước tính mức tăng trưởng tiềm năng – ở mức dưới 6% trong 5 năm kế tiếp.

-

Bloomberg: 200 quỹ đầu cơ có tổng cộng 812 tỷ USD từ Bắc Mỹ và EU sẽ đổ vốn vào thị trường Châu Á.

-

Đức thông qua quỹ cứu trợ kinh tế của Liên minh châu Âu trị giá 750 tỷ euro.
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