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Phòng Phân tích

- TT bắt đầu bước vào tuần điều chỉnh đầu tiên với mức
giảm 21 điểm của VN-Index, sự giằng co phân hóa cũng
diễn ra rất quyết liệt trong nhiều phiên liên tục. Tâm điểm
tuần qua vẫn chỉ tới từ nhóm cổ phiếu penny với hàng loạt
mã tăng mạnh (ITA, ART, QCG..) trong khi nhóm Thép lại
là điểm tối trong các nhóm thị trường với đà giảm không
ngừng. Các nhóm Midcap khác có sự phân hóa rồi suy yếu.
- Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh và lập đỉnh ở phiên cuối
tuần cùng sự biến động tiêu cực mạnh. Khối ngoại tiếp tục
bán ròng giá trị khá cao, gần 1,810 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Sự hào hứng tiếp tục đẩy lên mức cao, thậm chí có phần
“say máu” ở 1 số thời điểm, tâm lý không e ngại và bất
chấp khiến nhiều nhà đầu tư mạnh dạn mua đuổi.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Đã xuất hiện tín hiệu bước vào nhịp điều chỉnh khi áp lực
chốt lời gia tăng rất mạnh ở phiên cuối tuần. Trong khi đó
việc dòng tiền nóng liên tục được đẩy mạnh vào TT (đặc
biệt nhóm penny) chính là dấu hiệu báo trước cho điều này.
- Hành trình nóng của các cổ phiếu penny cùng sự đi xuống
của nhóm Thép (đã lan tỏa tới nhóm Dầu khí) là tín hiệu
khá tiêu cực cho thị trường trong ngắn hạn, hoặc nếu không
sớm xuất hiện nhóm cp mang tính dẫn dắt đủ uy tín.
- Hàng loạt DN “tranh thủ” phát hành thêm lượng lớn cp
thời gian gần đây cũng là điều đáng lưu ý (đặc biệt VND).
- Chúng tôi tiếp tục giữ lưu ý về dòng tiền ngắn hạn và dư
nợ margin trên toàn hệ thống đang ở mức rất cao.
- Trong ngắn hạn, TT nhiều khả năng đã bước vào nhịp
điều chỉnh (không chỉ kéo dài trong 1-2 phiên). Hỗ trợ gần
nhất của VN-Index sẽ ở vùng 1,440-1,445đ, trong kịch bản
tiêu cực hơn, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ ở vùng 1,400 điểm.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh
giá sẽ sớm hồi phục sau những khó khăn do dịch bệnh. 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 hạ tỷ trọng cp về mức an toàn, cần quan
sát lực cầu tại các ngưỡng hỗ trợ để đánh giá thêm. Có thể
cơ cấu danh mục từ cp vừa và nhỏ sang BCs thuộc VN30.
- 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 :
-

Kim ngạch XNK nửa đầu tháng 11 đạt 29.59 tỷ USD, nhập siêu 370tr USD.

-

NHNN: tiền gửi của người dân tại ngân hàng đã giảm 2 tháng liên tiếp (T9 giảm 1,500 tỷ, T8 giảm 1,000 tỷ).

-

Dự báo cơ cấu ETF Q4: 2 quỹ không loại cp nào. FTSE thêm DGC, DIG, NLG. VNM thêm HDC, VCG.

-

Thứ trưởng Bộ Tài chính: TTCK Việt Nam phấn đấu nâng hạng trước 2025, TT cổ phiếu đạt 85% GDP.

-

UBCK đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra các doanh nghiệp tăng vốn ảo.

-

Bộ KH&ĐT đang khẩn trương hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trước T12. Quốc
hội sẽ quyết định gói phục hồi kinh tế vào cuối năm

-

IHS Markit: VN sẽ là 1 trong những TT mới nổi phát triển nhanh nhất Châu Á, GDP 2030 đạt 687 tỷ USD.

-

Các DN BĐS Q3 đã phát hành 85,000 tỷ TPDN, giảm nhẹ 2.7% cùng kỳ và chiếm 45% tổng lượng PH.

-

Từ 2005, đã có 208 vụ việc liên quan phòng vệ TM được các nước khởi xướng, điều tra với hàng XK Việt Nam.

-

Đến cuối T10/2021, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 500,000 KH; lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu
từ 23/1/2020 khoảng 550,000 tỷ.

-

Hội Dệt may Việt Nam (Vitas): Xuất khẩu dệt may cả năm sẽ đạt 38 – 38.5 tỉ USD.

-

VND: sẽ PHT 1:1 giá 10 (lần thứ 2 liên tiếp) và thưởng CP 80%; DRH: sẽ PH 1:1 giá 12; PLP: sẽ PH 2:1 giá
10 và PH riêng lẻ 10tr cp giá 10; PAN: sẽ PHT 2:1 giá 15, thưởng CP 40% và PH riêng lẻ 41.1tr cp; HUT: sẽ
PH riêng lẻ 80tr cp giá 10; SSI: sẽ PHT 2:1 giá 15,000đ/cp; TCH: sẽ thưởng CP 8%; LDG: chủ tịch đăng ký
bán 3tr cp từ 23/11; IDC: Bách Việt đã mua 9.8/10tr cp đăng ký, nâng sở hữu lên 12%; TLH: LNST T10 đạt
41 tỷ, tăng 20.6% so T9; TCM: T10 đã có lãi trở lại 1.8 tỷ sau 2T lỗ; MSH: 10/11 chốt quyền cổ tức TM 45%;
ITC: 23/11 chốt quyền cổ tức CP 10%; GEX: 30/11 chốt quyền cổ tức CP 9%; FCM: 30/11 chốt quyền cổ tức
CP 10% + TM 2.5%; KDC: 1/12 chốt quyền thưởng cp 10%; CTR: HoSE đã nhận hồ sơ chuyển ny từ Upcom.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ - Trung: Tổng thống Mỹ và Chủ tịch TQ đã hội đàm trực tuyến, cam kết tránh xung đột. Mỹ sẵn sàng xem
xét giảm thuế đối với Trung Quốc.

-

Mỹ: Doanh số bán lẻ T10 tăng 1.7% (so dự báo 1.5%). Hạ viện thông qua dự luật an sinh xã hội trị giá 1,800
tỷ USD. Bộ trưởng thương mại: Mỹ sẽ không quay lại CPTPP và muốn thiết lập khuôn khổ KT vượt xa CPTPP.

-

Trung Quốc: tập đoàn Evergrande tiếp tục bán tháo cổ phần để trả nợ. Sản lượng công nghiệp T10 tăng
3.5% cùng kỳ (so dự báo 3%), cao hơn 3.1% của T9. Ngày 15/11 chính thức khai trương sàn GDCK Bắc Kinh.

-

Nhật: công bố gói kích thích KT kỷ lục 490 tỷ USD. GDP Q3 âm 3%, quý âm thứ 5/8 quý gần nhất. Xuất khẩu
tăng 9.4% trong tháng 10, mức tăng thấp nhất 8 tháng.

-

Canada: CPI T10 tăng 4.7% cùng kỳ, cao nhất 18 năm.

-

Anh: CPI T10 tăng 4.2% cùng kỳ, cao nhất 10 năm, gấp 2 lần mục tiêu NHTW đặt ra.

-

ECB không tăng lãi suất vào 2022 cho tới khi lạm phát đạt mức 2%.

-

Australia: NHTW giữ nguyên lãi suất tới tới 2024.
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