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Thống kê Thị trường Tuần 29/03-02/04
Tổng quan

HSX

HNX

1,224.45 (+62.24)

294.89 (+23.93)

KLGD bình quân

622,707,220

181,425,473

GTGD bình quân

13,772,478,076

3,044,264,416

Index

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

157,089,337

8,425,354

KL bán trong tuần

150,507,901

8,877,029

GT mua trong tuần

6,741,057,120

167,633,812

GT bán trong tuần

6,752,657,250

133,273,218

-11,600,130

34,360,594

GT mua bán ròng
Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

5,939,843,800

1,215,691,700

KL đặt bán

6,113,900,500

1,291,852,800

Bình quân lệnh mua

3,973

4,319

Bình quân lệnh bán

4,100

4,739

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

70%

30%

Phòng Phân tích

Diễn biến Thị trường Tuần 29/03-02/04
- TT trải qua 1 tuần tăng điểm rất tích cực khi VN-Index đã
chính thức chinh phục thành công ngưỡng đỉnh lịch sử cùng
mức tăng 62đ tuần qua. Đà đi lên khởi động bằng nhóm cp
vốn hóa lớn (VIC, MSN..) trước khi lan tỏa trên diện rộng.
Nhóm Chứng khoán là nhóm cổ phiếu mang tính thị trường
phát tín hiệu tích cực đầu tiên, cũng như không thể thiếu
nhóm Ngân hàng. Trong khi đó nhóm penny bắt đầu có dấu
hiệu “phân phối” khi dòng tiền quay trở lại nhóm cp TT.
- Thanh khoản tiếp tục gia tăng đồng thời duy trì ở ngưỡng
rất cao. Giao dịch của NĐTNN có dấu hiệu chuyển biến khi
có tuần mua ròng nhẹ 22 tỷ/2 sàn, sau 5 tuần bán ròng
liên tiếp, nhưng chủ yếu nhờ GD thỏa thuận mua VIC, PMG.
- Tâm lý NĐT rõ ràng đã có sự chuyển biến tích cực khi chỉ
số vượt đỉnh lịch sử, tuy nhiên cũng có không ít NĐT cảm
thấy “băn khoăn” và thực hiện hành động chốt lời.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sự giải tỏa tâm lý đã tới sau nhiều lần VN-Index tiếp cận
ngưỡng đỉnh lịch sử mà không thể vượt qua, với việc vượt
đỉnh thuyết phục, dòng tiền ngắn hạn sẽ đẩy mạnh vào TT.
- Sau 1 tuần trống vắng thông tin, tuần qua TT đón nhận
khá nhiều thông tin hỗ trợ (các thông tin KT-XH Q1, dự
báo, đánh giá triển vọng các tổ chức lớn Moody’s, Fitch..).
- Khối ngoại cũng đã hạn chế mạnh đà bán ròng, vốn là
yếu tố cản trở đà tăng của thị trường suốt thời gian qua.
- TT bắt đầu vào giai đoạn công bố KQKQ Q1 bên cạnh các
thông tin (KH, chia thưởng, cổ tức..) từ ĐHCĐ đang diễn ra
- Xu thế ngắn hạn chuyển biến tích cực, xu thế tăng điểm
được đánh giá cao với cơ hội lướt sóng khá rộng mở. Tín
hiệu này sẽ được khẳng định lại nếu VN-Index giữ vững
được mốc 1,200 điểm trong các phiên/nhịp điều chỉnh. Bên
cạnh đó, thông tin tích cực của nhóm Ngân hàng được đánh
giá sẽ hỗ trợ đáng kể đà tăng của thị trường tuần này.
- 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 có thể gia tăng tỷ trọng trong các nhịp TT
hoặc cp theo dõi điều chỉnh. Ưu tiên nắm giữ nhóm vốn hóa
lớn và các BCs thuộc VN30 (Ngân hàng, Chứng khoán..).
- 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 :
-

NHNN ban hành TT03, sửa đổi bổ sung TT01: kéo dài thời gian cơ cấu nhóm nợ hỗ trợ KH tới 1/1/24.

-

Fitch Ratings nâng triển vọng của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, dự báo GDP 2021-2020 tăng trưởng
7%. HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP 2021 VN từ 7% còn 6.6%, UOB hạ dự báo từ 7.1% còn 6.7%. AMRO
dự báo ASEAN+3 tăng trưởng 6.7% năm 2021 (ASEAN tăng 4.9%, Nhật, Hàn, TQ tăng 7.2%).

-

FTSE giữ nguyên Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng TT mới nổi loại 2, T9/2021 sẽ đánh giá lại.

-

KT-XH Q1: GDP tăng 4.84%, CPI tăng 0.29% (thấp nhất 20 năm qua). PMI T3 đạt 53,6 điểm, cao nhất 27
tháng. Kim ngạch XNK đạt 152.65 tỷ USD, tăng 24.1%, xuất siêu 2.03 tỷ USD (XK đạt 77.34 tỷ USD, tăng
22%, NK đạt 75.31 tỷ USD, tăng 26.3%). Tín dụng đến 19/3 tăng trưởng 1.47% (huy động tăng 0.54%). FDI
đến 20/3 đạt 10.13 tỷ USD, tăng 18.5%. Chỉ số SXCN tăng 6.5% cùng kỳ (trong đó CN chế biến chế tạo tăng
9.45%). Tổng mức bán lẻ HHDVTD đạt 1.291 triệu tỷ, tăng 5.1%. Thu NSNN thặng dự 56,000 tỷ.

-

Huy động vốn trên TTCK Q1 đạt 55,562 tỷ, tăng 42%. Q1 NĐTNN bán ròng 14,000 tỷ, gần bằng cả năm 2020.

-

Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF huy động 4,300 tỷ qua IPO so kế hoạch 8,100 tỷ, có thể giải ngân sau 2 tuần.

-

Mỹ là thị trường XK lớn nhất của VN 3T đầu năm với kim ngạch 21.2 tỷ USD, tăng 32.8% cùng kỳ.

-

NĐTNN đang để tiền mặt 2.7 tỷ USD trên TK GDCK, cuối năm 2020 là 1.2 tỷ USD.

-

HoSE: cùng FPT đang triển khai hệ thống 3-5tr lệnh/ngày. KH 2021 doanh thu đạt 1,065 tỷ, LNTT đạt 648 tỷ.

-

Biên độ GD ngày đầu tiên của cổ phiếu chuyển từ HoSE sang HNX là ±10%, giá TC là giá đóng cửa phiên cuối.

-

Chỉ tiêu lợi nhuận của SCIC năm 2021 là 3,300 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 2,800 tỷ so với năm 2020.

-

GAS: ước LNST Q1 đạt 2,234 tỷ, giảm 5%; LCG: ước LNST Q1 đạt 57 tỷ, gấp 4.6 cùng kỳ; SSB: LNTT Q1 đạt
698 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; DBC: LNTT Q1 đạt 407 tỷ, tăng 9%; DGC: Q1 ước LNST đạt 270-280 tỷ, sẽ trả thêm
cổ tức CP 15%; STB: sẽ dùng hơn 6,000 tỷ để trả cổ tức CP, KH LNTT 2021 4,000 tỷ, tăng 20%; DIG: KH
LNTT 2021 đạt 1,444 tỷ, tăng 60%; VCS: KH LNTT 2021 đạt 1,919 tỷ, tăng 15%; DXG: KH LNST 2021 đạt
1,600 tỷ; MSN: sẽ không trả cổ tức 2020; NDN: sẽ trả cổ tức 30%; VGT: VIC đăng ký bán 25tr cp từ 1/4;
QBS: các lãnh đạo đăng ký bán 10tr cp; VGC: KH LNTT 2021 đạt 1,000 tỷ, tăng 19%; CII: Dragon Capital
đã mua thêm 3tr cp; CII: 24/3 chốt quyền cổ tức TM 14%; CVT: 20/4 chốt quyền cổ tức TM 20%, sẽ mua
3.6tr cp quỹ; HHS, PAN: sẽ chuyển ny sang HNX;

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Đại diện Thương mại Mỹ: “Chưa sẵn sàng gỡ bỏ hàng rào thuế quan với Trung Quốc”.

-

Mỹ: T3 tạo được 916,000 việc làm, cao hơn dự báo, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 6.2% còn 6%. TT Biden kế
hoạch tung gói 2,000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng. Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm lên mức cao nhất 14 tháng.

-

Trung Quốc: PMI T3 tăng lên 51.9đ từ 50.6đ của T2. LN các công ty công nghiệp Trung Quốc 2T đầu năm
đạt 170.31 tỷ USD, tăng vọt 179% so cùng kỳ.

-

OPEC+ nhất trí nâng sản lượng 350,000 thùng/ng trong T5/2021 và thêm 350,000 thùng/ng trong T6/2021.
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