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Thống kê Thị trường Tuần 20-24/06
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 20-24/06

HNX

1,185.48 (-31.82)

275.93 (-4.13)

KLGD bình quân

469,250,740

64,932,109

GTGD bình quân

11,255,133,824

1,254,637,396

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

166,453,744

3,143,120

KL bán trong tuần

171,897,178

3,101,300

GT mua trong tuần

6,336,710,040

45,633,864

GT bán trong tuần

6,390,782,730

60,458,260

GT mua bán ròng

-54,072,690

-14,824,396

Cung cầu

HSX

- Xu thế tiêu cực vẫn tiếp diễn với việc VN-Index thủng qua
ngưỡng 1,200đ và tiến sát vùng đáy ngắn hạn quanh 1,150
hồi tháng 5, tính chung cả tuần chỉ số mất 32đ. Sự hồi phục
cũng đã tới khi chỉ số không thủng đáy ngắn hạn với sự đi
đầu của các nhóm ngành vốn giảm mạnh nhất thời gian
gần đây như Chứng khoán, Bất động sản.. hay cổ phiếu
penny. Sự nâng đỡ chỉ số của các cp vốn hóa lớn cũng
không còn diễn ra rõ nét ở các phiên gần đây.
- Thanh khoản giảm mạnh tuần qua, với những phiên GD
có giá trị giao dịch thấp kỷ lục 1.5 năm. Khối ngoại quay
lại bán ròng với giá trị 69 tỷ/2 sàn tuần qua.
- Việc nhiều NĐT chán nản cắt lỗ ở mức quyết liệt đã khiến
lượng cung tạm thời trong ngắn hạn vãn đi rất nhiều và
giúp TT có sự hồi phục trở lại.

HNX

KL đặt mua

4,226,830,000

444,167,601

KL đặt bán

4,303,346,700

458,454,710

Bình quân lệnh mua

2,482

1,705

Bình quân lệnh bán

2,903

2,118

Top GD HSX

Top GD HNX

POW

37,946,700

PVS

9,665,200

HPG

30,237,200

SHS

6,862,500

VND

28,721,800

CEO

5,690,900

MBB

20,939,500

HUT

3,601,900

SSI

20,938,200

BII

2,884,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

30%

70%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Về cơ bản, nhịp hồi phục hiện tại mang tính tự nhiên do
áp lực bán vãn chứ chưa mang tính thay đổi cục diện, đặc
điểm những cổ phiếu giảm sâu nhất thời gian gần đây có
sự hồi phục mạnh nhất đã củng cố cho nhận định này.
- Dòng tiền ngắn hạn vẫn biểu hiện sự suy yếu với GTGD
rất thấp, hoạt động giải chấp cũng đã diễn ra đồng thời với
việc NAV tụt thấp khiến NĐT khó có thể tham gia bắt đáy.
- TTCK thế giới cũng có sự hồi phục tương đồng, tuy nhiên
cũng chưa thực sự thay đổi xu thế và cần tiếp tục theo dõi.
- Việc giữ được ngưỡng đáy ngắn hạn có thể giúp TT hồi
phục, tuy nhiên để có thể nối tiếp đà hồi phục, chỉ số buộc
phải vượt qua được ngưỡng tâm lý 1,200đ. Trong trường
hợp vượt qua, có thể kỳ vọng sự hồi phục sẽ nối dài và
hướng tới vùng 1,235-1,245đ, ở chiều ngược lại xu thế tiêu
cực sẽ quay lại và tiếp tục kiểm định vùng đáy 1,150đ.
Chúng tôi hiện chỉ đánh giá về khả năng hồi phục, còn nhìn
xa hơn thì xu thế tiêu cực vẫn đang chiếm ưu thế chủ đạo.
- 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 tận dụng các nhịp hồi phục để cơ
cấu danh mục hay lướt sóng cp có sẵn, giữ tỷ trọng an toàn.

- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển ĐT: bán lẻ, dệt may, phân đạm, KCN, VLXD..
Phòng Phân tích
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

MSCI đánh giá TTCK Việt Nam 2022: 9 tiêu chí định lượng bị đánh giá tiêu cực, nhấn mạnh room NĐTNN.

-

Quỹ ETF Kim Grouth VNFINSELECT được thành lập, mô phỏng chỉ số VNFINSELECT, niêm yết HoSE tháng 10.

-

UOB: dự báo GDP Q2 VN tăng 6%, Q3 có thể tăng 7.6% và giữ nguyên dự báo cả năm 2022 là 6.5%. Dự báo
lạm phát Việt Nam 2022 ở mức 3.7%.

-

NHNN: hút ròng tiền thông qua kênh tín phiếu lần đầu từ T6/2020. Dự thảo sửa đổi TT 39: TCTD không được
cho vay đặt cọc BĐS hình thành trong tương lai. Phó Thống đốc: NHNN tiếp tục giữ nguyên lãi suất điều hành
và sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ.

-

Bộ Tài chính: đến 2030, phấn đấu nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP.

-

Bộ KH&ĐT: tổng vốn ngân sách NN dự kiến hỗ trợ cho ĐBSCL giai đoạn 2021-2025 khoảng 460,000 tỷ.

-

Từ 2021 đến 5T 2022, chỉ CPH được 5 DNNN tổng giá trị 642 tỷ, thoái vốn 38 DN thu về 6,582 tỷ. Tính trong
6T đầu năm, thoái vốn thu về 2,180 tỷ.

-

Savills: Thị trường Bất động sản Việt Nam nửa cuối năm sẽ gặp nhiều thách thức.

-

GAS: ước LNST 6T đạt 6,919 tỷ, tăng 59%; CII: LNST 6T ước đạt 700 tỷ, 93% KH năm; HHV: ước LNST 6T
đạt 139 tỷ, tăng 17% và sẽ PHT 1:1; TNG: LNST 5T đạt 87 tỷ, tăng 48%; PNJ: LNST 5T đạt 1,066 tỷ, tăng
47%; HAG: LNST 5T đạt 431 tỷ, 30.6% KH năm; GAS: 4/7 chốt quyền cổ tức TM 30%; DGW: 4/7 chốt quyền
cổ tức TM 10% + thưởng CP 80%; MSN: 5/7 chốt quyền cổ tức TM 8%; IDJ: 5/7 chốt quyền cổ tức CP 13%;
KDH: 5/7 chốt quyền cổ tức CP 10%; HDG: 7/7 chốt quyền cổ tức CP 20%; BBC: 12/7 chốt quyền cổ tức TM
10%; DIG: 22/7 chốt quyền cổ tức và thưởng CP 22%; MPC: sẽ trả cổ tức TM 23% và thưởng CP 100%;
OPC: sẽ thưởng CP 141%; GMD: sẽ PHT 3:1 giá 20; NVL: sẽ thưởng CP 24.5%; DPM: Dragon Capital nâng
sở hữu từ 5.97% lên 6.16%; DIG: phó CT đăng ký mua 10tr từ 30/6, Thiên Tân tiếp tục hạ sở hữu từ 17.11%
xuống 16.89%; GEX: VIX đăng ký mua 15tr cp từ 24/6; HDC: sẽ mua 3tr cp quỹ giá tối đa 40; HBC: chủ
tịch đăng ký mua 10tr cp từ 23/6; HSG: Đầu tư Hoa Sen đăng ký bán toàn bộ 17.74tr cp từ 23/6; DGC: TGĐ
chỉ mua 173k/2 triệu cp đăng ký.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP 2022 từ 3.7% còn 2.9%, 2023 từ 2.3% còn 1.7%, nhưng sẽ không rơi
vào suy thoái. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng T6 xuống dưới ngưỡng 50 điểm, thấp nhất lịch sử.

-

Trung Quốc: Ngân hàng trung ương quyết định giữ nguyên lãi suất các khoản vay kỳ hạn 1 và 5 năm.

-

TT Mỹ Joe Biden dự kiến hội đàm với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình khi cân nhắc dỡ bỏ thuế với 1 số hàng hóa TQ.

-

Mỹ đang thảo luận với các nước về việc áp giá trần với dầu của Nga.

-

Citigroup: xác suất suy thoái toàn cầu tiệm cận 50%.

-

Anh: CPI tháng 5 tăng 9.1%, cao nhất từ năm 1982.

-

Moody’s: tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2022 dự báo đạt 2.8%.

-

Tới Nauy tăng LS 0.5%, mức mạnh nhất 20 năm.
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