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Thống kê Thị trường Tuần 06-10/06
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 06-10/06

HNX

1,284.08 (-3.9)

306.44 (-4.04)

KLGD bình quân

508,129,520

78,629,409

GTGD bình quân

14,817,558,154

1,862,583,376

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

145,522,040

7,069,300

KL bán trong tuần

139,206,242

4,966,411

GT mua trong tuần

6,908,107,430

174,292,379

GT bán trong tuần

6,543,144,970

155,500,189

364,962,460

18,792,190

GT mua bán ròng
Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

4,674,565,500

550,140,652

KL đặt bán

4,890,221,500

634,426,514

Bình quân lệnh mua

2,140

1,663

Bình quân lệnh bán

2,645

2,274

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

26,983,200

PVS

19,672,600

GEX

21,404,500

SHS

8,578,400

ITA

19,221,600

TNG

5,587,500

STB

17,446,000

HUT

5,527,300

SSI

15,662,200

CEO

3,750,600

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Phòng Phân tích

- VN-Index đã có thời điểm rất tích cực khi vượt qua được
ngưỡng tâm lý 1,300 điểm mạnh mẽ, tuy nhiên lại quay
đầu dễ dàng ở cuối tuần, tính chung cả tuần VN-Index vẫn
giảm 4đ. Động lực của chỉ số tới từ một số cổ phiếu Ngân
hàng (STB, TCB..), Dầu khí và phần nào là Chứng khoán,
mặc dù vậy 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn (GAS, MWG, FPT..)
vẫn giữ vai trò chính. Trong khi đó, các cổ phiếu cơ bản đã
bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh. Các cổ phiếu Bất động
sản và Penny cũng có sự hồi phục, nhưng chỉ được 1 phiên.
- Thanh khoản tăng so với tuần GD trước nhưng vẫn duy
trì ở mặt bằng thấp. Khối ngoại tiếp tục mua ròng, nhưng
giá trị khá thấp, chỉ 383 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Ở thời điểm vượt ngưỡng tâm lý 1,300đ, chúng tôi chưa
nhận thấy sự cải thiện đáng kể nào về mặt tâm lý của NĐT,
sự thận trọng vẫn thể hiện rất rõ trong các nhịp giằng co.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Như vậy, sự giằng co vẫn được coi là diễn biến chính của
TT trong tuần qua, bất chấp VN-Index có phiên tăng mạnh
vượt qua 1,300đ (điều lẽ ra phải thúc đẩy 1 trạng thái tích
cực rõ rệt hơn). Số mã giảm giá nhiều thời điểm vẫn chiếm
ưu thế áp đảo (> 300 mã ở HoSE) là điều đáng lưu ý.
- Con số TK GDCK mở mới lập kỷ lục rất cao chỉ khiến câu
hỏi “tiền đâu?” được đặt ra, thanh khoản và sức mạnh dòng
tiền ngắn hạn vẫn ở mặt bằng yếu khi chưa có sự cải thiện.
- Chỉ số tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các mã vốn hóa
lớn, do vậy việc lướt sóng vẫn gặp khó khăn dù chỉ số tăng.
- Với việc không giữ được mốc 1,300đ, chỉ số trong ngắn
hạn đã sớm kết thúc triển vọng tích cực. Diễn biến tiêu cực
từ TTCK thế giới sẽ ảnh hưởng tới TTCK VN trong phiên đầu
tuần tuy nhiên chúng tôi cho rằng sẽ không tác động quá
dài, mà nhiều khả năng trạng thái giao dịch giằng co “khó
chịu” sẽ tiếp tục được duy trì và chiếm ưu thế trong tuần
GD này (các nhóm cơ bản có thể tiếp tục đà điều chỉnh).
- 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 tăng LS, thắt chặt CSTT trước áp lực
lạm phát, cũng như rủi ro địa chính trị.. sẽ dẫn tới kết quả
khó lường đối với TTCK trong nước cũng như toàn cầu.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể lướt sóng tỷ trọng vừa phải, ưu tiên
cp có sẵn hoặc VN30, duy trì chiến lược mua đỏ - bán xanh.
- 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 :
-

Kết quả review ETF VNM Q2: thêm mới SHB, VCG và loại ORS.

-

NĐT cá nhân mở mới 476,332 TKGDCK trong T5, lập kỷ lục mới (cao hơn 76% kỷ lục cũ và gấp 2 lần T4).

-

Tổng vốn ETF trong tháng 5 bơm ròng gần 4,900 tỷ, nâng tổng giá trị lũy kế từ đầu năm lên 6,700 tỷ.

-

KLGD bình quân HĐTL VN30 trong T5 đạt 317,695, tăng 57% so với T4 và lập kỷ lục mới.

-

UBCK: kỳ vọng áp dụng GD lô 10 tại HoSE trong T7.

-

Chương trình phục hồi KT-XH đã thực hiện 33,500 tỷ.

-

Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại TCTD: khuyến khích mua bán, sáp nhập TCTD tự nguyện.

-

Bộ Tài chính: sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán, đưa 6
giải pháp nhằm phát triển TTCK theo hướng minh bạch và bền vững.

-

Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định thống nhất một mức thuế XK 5% với phân bón, không phân biệt tỷ lệ.

-

Đến 31/5, tín dụng đã tăng trưởng 8.04%. Dư nợ BĐS chiếm 20.44% tổng dư nợ, nợ xấu BĐS là 1.6%.

-

SHS: sẽ trả cổ tức và thưởng CP 25%; SSI: 23/6 chốt quyền cổ tức TM 10% + PHT 2:1 giá 15; MWG: 17/6
chốt quyền cổ tức CP 100%; SSB: 17/6 chốt quyền cổ tức và thưởng CP 19%; CTR: 20/6 chốt quyền cổ tức
TM 10% + CP 23.1%; HVT: 20/6 chốt quyền cổ tức TM 15%; VCA: 20/6 chốt quyền cổ tức TM 30%; TMP:
22/6 chốt quyền cổ tức TM 30%; MIG: 22/6 chốt quyền cổ tức CP 15%; DBC: 23/6 chốt quyền cổ tức TM
5%; VCG: 1/7 chốt quyền cổ tức CP 10%; PLX: ước LNTT 5T đạt 1,340 tỷ, và sẽ trả cổ tức TM 12%; GAS:
sẽ trả cổ tức 30% TM; DGW: sẽ thưởng CP 80% trong T6/T7; PET: sẽ PHT 2:1 giá 15; HDG: sẽ trả cổ tức
CP 20%; DPR: sẽ thưởng CP 1:1 và trả cổ tức TM 15%; MPC: sẽ thưởng CP 1:1; VEA: sẽ trả cổ tức TM 40%;
PAN: sẽ thưởng CP 40% + PHT 2:1 giá 15; CMG: Agribank đăng ký bán toàn bộ 2.9tr từ 29/6; PVI:
Funderburk L.Ltd nâng sở hữu lên 12.45%; KDC: sẽ bán 28.1tr cp quỹ; RAL: sẽ trả cổ tức TM 50%; VHM:
Quỹ GIC trở lại là CĐL; VLC: sẽ chuyển ny HoSE.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: CPI T5 tăng 8.6% cùng kỳ, cao nhất từ 1981. thâm hụt TM T4 giảm 19.1% so T3. Người Mỹ bị cấm mua
cổ phiếu và trái phiếu Nga. Mỹ cân nhắc gỡ bỏ một phần thuế quan với hàng hóa Trung Quốc.

-

Trung Quốc: XK tháng 5 tăng trưởng 16.9% cùng kỳ (cao hơn dự báo 8%). Chỉ số PMI Caixin T5 tăng từ
36.2đ lên 41.4đ, nhưng vẫn là tháng thứ 3 thấp hơn 50đ. Chỉ số PPI T5 tăng 8%, chậm nhất 14 tháng.

-

ECB sẽ bắt đầu nâng lãi suất 0.25% từ tháng 7 và có thể nâng mạnh hơn từ tháng 9.

-

Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent bình quân tháng 7-9 sẽ đạt 140 USD/T (dự báo cũ 125 USD).
CitiBank cũng nâng dự báo giá dầu năm 2022 và 2023.

-

WB hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu 2022 từ 4.1% còn 2.9% và cảnh báo rủi ro lạm phát đình đốn.

-

NHTW Australia bất ngờ nâng lãi suất gấp 2 dự báo (mức tăng mạnh nhất 22 năm), từ 0.35 lên 0.85%.
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