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Thống kê Thị trường Tuần 30/08-01/09
Tổng quan

HSX

Index

HNX

1,334.65 (+21.45)

343.42 (+4.63)

KLGD bình quân

658,921,867

137,850,632

GTGD bình quân

20,637,835,807

2,808,540,734

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

111,449,172

2,576,500

KL bán trong tuần

110,760,672

3,687,830

GT mua trong tuần

6,495,477,860

135,340,760

GT bán trong tuần

7,380,727,640

79,486,395

GT mua bán ròng

-885,249,780

55,854,366

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

3,708,746,000

589,890,200

KL đặt bán

3,807,537,800

659,270,600

Bình quân lệnh mua

2,439

2,147

Bình quân lệnh bán

2,638

2,816

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

29,625,300

SHB

12,609,700

VHM

21,977,200

PVS

8,917,000

ITA

20,205,300

IDC

6,826,400

CTG

15,294,300

DL1

6,617,900

HPG

15,066,500

SHS

5,554,000

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

Phòng Phân tích

Diễn biến Thị trường Tuần 30/08-01/09
- VN-Index có tuần hồi phục trở lại với hành trình 4 phiên
tăng điểm liên tiếp, tính chung cả tuần chỉ số tăng 21 điểm.
Sự giằng co phân hóa là điều dễ nhận thấy trong tuần GD
trước kỳ nghỉ lễ. Trong khi nhóm VN30 có sự phân hóa khá
mạnh với sự giằng co suy yếu của nhóm Ngân hàng Chứng
khoán thì chỉ số được nâng đỡ bởi các cổ phiếu như GVR,
BVH.. Tuần qua chứng kiến dòng tiền tiếp tục chảy mạnh
vào các cổ phiếu vừa và nhỏ với nhiều nhóm ngành cho tín
hiệu tích cực: Bất động sản, KCN, Hóa chất..
- Thanh khoản duy trì ở mặt bằng cao với sự gia tăng KLGD
ở hầu hết các nhóm Midcap. Trong khi đó, khối ngoại vẫn
kiên trì bán ròng, giá trị 829 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hào hứng phần nào quay trở lại, nhưng điều dễ nhận
thấy là sự thận trọng vẫn luôn tồn tại, hoạt động mua bán
tần suất nhanh của NĐT cũng có phần được đẩy lên.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Nhìn chung, những phiên GD gần đây mới thể hiện sự hồi
phục sau một nhịp giảm điểm khá. Sự giằng co với biên độ
hẹp (nhưng lại có vol) là tín hiệu cho thấy sự thận trọng
phần nào trước một kỳ nghỉ lễ.
- Dòng tiền ngắn hạn đã và đang có sự dịch chuyển mạnh
vào nhóm cp Midcap khi sự hấp dẫn của các nhóm cp thị
trường như Ngân hàng, Chứng khoán.. đang dần mất đi.
- Mặt bằng thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao là điều cho
thấy dòng tiền vẫn đang ở trong thị trường, vẫn đang tìm
cơ hội để lướt sóng (nhóm Midcap là sự lựa chọn gần đây).
- Xu thế ngắn hạn dù vừa trải qua 1 sự hồi phục đáng kể
nhưng chưa thể chuyển biến được trạng thái thị trường theo
chiều tích cực. Ngưỡng kháng cự 1,335-1,340 là thử thách
không nhỏ dù đang ở rất gần. Những diễn biến sau kỳ nghỉ
lễ được đánh giá là khó lường, sự giằng co nhiều khả năng
tiếp diễn, các nhóm CP thị trường (NH, CK..) vẫn khó hấp
dẫn và dòng tiền tiếp tục hướng tới nhóm cp vừa và nhỏ.
- 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 giữ tỷ trọng ở mức vừa phải để đảm bảo
quản trị rủi ro, ưu tiên nhóm Midcap nền tảng cơ bản tốt.
- 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 :
-

Review FTSE Q3: thêm KHD, VCI và không loại cổ phiếu nào.

-

APH, THD, KDH, DGC, BWE, DHC, DGW, FTS được thêm mới vào rổ FTSE Frontier Index trong kỳ cơ cấu Q3.

-

Samsung muốn mở rộng nhà máy ở Việt Nam tại Bắc Ninh trong nửa cuối năm nay.

-

PMI tháng 8 giảm mạnh nhất trong 16 tháng, còn 40,2 điểm.

-

Khối ngoại bán ròng hơn 32,000 tỷ trên HoSE sau 8 tháng (tháng 8 bán 7,820 tỷ).

-

Hiệp hội ngân hàng đề xuất nới phạm vi cơ cấu nợ đến sau 3 tháng từ lúc Chính phủ công bố hết dịch.

-

Sau 8 tháng, tổng dư nợ tín dụng tại Hà Nội tăng 8,3%

-

Vốn FDI đổ vào lĩnh vực Bất động sản sau 8 tháng đạt gần 1.6 tỷ USD, đứng thứ 3.

-

PVT: LNTT 8T đạt 620 tỷ, tăng 119% cùng kỳ; KDH: đăng ký bán 19.85tr cp quỹ từ 14/9; TCH: 13/9 chốt
quyền cổ tức CP 5% + PHT 2:1 giá 12.8; CRE: 15/9 chốt quyền trả cổ tức CP 10% + PHT 95% giá 10; VHM:
16/9 chốt quyền cổ tức TM 15% + CP 30%; CNG: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 20%; KDC: sẽ chia thưởng CP
10%; MSN: nhóm GIC đã bán 19.5tr cp; TOS: 8/9 26.5tr cp Dịch vụ biển Tân Cảng sẽ chào sàn Upcom, giá
TC 32,000đ/cp; OGC: kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục; TS4: hủy ny bắt buộc từ 13/9.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: nền KT tạo được 235,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so dự báo 728,000.

-

Trung Quốc: PMI T8 đạt 50.1 điểm, thấp hơn dự báo 50.2 điểm và mức 50.4đ của T7. Các NH quốc doanh
bắt đầu cho phép sử dụng đồng NDT kỹ thuật số để đầu tư, mua bảo hiểm. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ
lập sàn chứng khoán tại Bắc Kinh cho các DNVVN năng động.

-

WTO thành lập ban chuyên gia giải quyết tranh chấp Mỹ - Trung để đánh giá mức độ tuân thủ của TQ đối với
phán quyết 2019.

-

Eurozone: CPI T8 tăng 3% cùng kỳ, cao nhất 10 năm.

-

GDP Ấn Độ tăng trưởng hơn 20% trong giai đoạn tháng 4-6/2021.

-

OPEC+ nhất trí duy trì chính sách tăng dần sản lượng dầu thô.
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