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Thống kê Thị trường Tuần 18-22/07
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 18-22/07

HNX

1,194.76 (+15.5)

289.02 (+4.62)

KLGD bình quân

469,659,520

65,565,935

GTGD bình quân

10,630,048,996

1,274,434,699

Giao dịch NĐTNN
KL mua trong tuần

HSX

HNX

108,461,731

1,396,400

93,081,076

1,909,208

GT mua trong tuần

4,393,945,430

27,690,410

GT bán trong tuần

3,745,226,240

42,970,000

648,719,190

-15,279,590

KL bán trong tuần

GT mua bán ròng
Cung cầu

HSX

- Đà hồi phục nối tiếp tuần qua với 3/5 phiên tăng điểm đã
giúp VN-Index có tuần thứ 2 liên tiếp tăng điểm với mức
tăng hơn 15đ. Sự phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra, các nhóm
ngành có sự hồi phục luân phiên xen kẽ. Điểm sáng tuần
qua tới từ các nhóm Công nghiệp (VGC), Tiêu dùng (MSN)..
và ngược lại là nhóm Thép (HPG). Các cổ phiếu vốn hóa lớn
đã quay trở lại hỗ trợ chỉ số, đặc biệt GAS, SAB..
- Thanh khoản gần tương đương tuần giao dịch trước và
duy trì ở mặt bằng thấp. Khối ngoại mua ròng trở lại 633
tỷ/2 sàn tuần qua và tập trung ở khá nhiều cp trụ cột.
- Sự ổn định tâm lý của NĐT tiếp tục được duy trì, áp lực
bán đã giảm rõ rệt, tuy nhiên sự tự tin về một triển vọng
tích cực là vẫn chưa tới.

HNX

KL đặt mua

4,449,346,000

485,976,400

KL đặt bán

4,831,912,800

555,152,900

Bình quân lệnh mua

2,591

1,731

Bình quân lệnh bán

2,871

2,161

Top GD HSX

Top GD HNX

SSI

17,909,200

SHS

13,059,600

HPG

16,642,200

PVS

5,374,800

VND

15,427,200

CEO

4,935,500

SHB

14,386,200

HUT

2,761,800

HQC

11,920,500

IDC

2,671,200

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Chỉ số tiếp tục có sự hồi phục, tuy nhiên vẫn nằm trong
khung giằng co 1,160-1,200 điểm. Và ở những thời điểm
áp sát mốc kháng cự này, số lượng mã giảm điểm lại chiếm
ưu thế là tín hiệu cho thấy niềm tin về khả năng hồi phục
mạnh mẽ hơn (bứt hẳn qua 1,200đ) là khá mong manh.
- Diễn biến của các nhóm Chứng khoán và Bất động sản
vẫn được chúng tôi đánh giá có tác động lớn nhất tới TT
chung (kéo dài sự hồi phục hay bước vào nhịp điều chỉnh).
- Mật độ công bố KQKD Q2 của DNNY đang ở giai đoạn dày
nhất, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng thường khá ngắn.
- Trong ngắn hạn, xu hướng giằng co sideway trong biên
độ 1,160-1,200 của VN-Index như vậy đã và đang diễn ra.
Với việc chạm biên trên của khung biên độ, nhiều khả năng
áp lực bán sẽ gia tăng trong vài ngày tới, đặc biệt ở những
cổ phiếu có sự hồi phục mạnh nhất vừa qua. Nhìn dài hơn
(3-4 tháng tới), chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu nào cải
thiện cho xu thế tiêu cực vốn đã kéo dài vài tháng qua.
- 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, mua ở
nhịp điều chỉnh và bán ra ở gần 1,200đ, hạn chế mua đuổi.

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

Kỳ nửa đầu T7, xuất khẩu đạt 14.29 tỷ USD (giảm 19.5% so kỳ gần nhất), nhập khẩu đạt 16.3 tỷ USD (tăng
4.5%), nhập siêu 2.01 tỷ USD.

-

HoSE công bố rổ VN30: thêm VIB, loại PNJ. Chỉ số VNFinlead thêm HCM và SHB, không loại mã nào.

-

Dư nợ cho vay margin tại các CTCK khoảng 150,000 tỷ vào cuối Q2/2022, giảm 50,000 tỷ so cuối Q1.

-

UBCK cấp giấy thành lập 2 quỹ đầu tư mới của Phú Hưng và Mirae Asset.

-

ADB và UOB giữ nguyên dự báo GDP Việt Nam tăng trưởng 6.5% năm nay.

-

Chính phủ yêu cầu NHNN kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (dưới 4%).

-

17 tập đoàn/TCT thuộc Ủy ban Quản lý vốn NN đạt 900,000 tỷ doanh thu và 53,274 tỷ LNTT sau 6T.

-

SSI: LNTT Q2 đạt 518 tỷ, giảm 29%; HCM: LNST Q2 đạt 279 tỷ, giảm 1%; SHS: Q2 lỗ gần 300 tỷ; VND:
LNST Q2 đạt 524 tỷ, tăng 35%; VCI: LNST Q2 đạt 301 tỷ, giảm 27%; VDS: Q2 lỗ 234 tỷ; ORS: Q2 lỗ 129
tỷ; VPS: LNST Q2 đạt 225 tỷ, tăng 41%; VPB: LNTT 6T đạt 15,300 tỷ, tăng 70%; TCB: LNTT 6T đạt 14,106
tỷ, tăng 22%; LPB: LNTT Q2 1,793 tỷ gấp 2 cùng kỳ; VIB: LNTT 6T ước đạt hơn 5,000 tỷ, tăng 27%; MSB:
LNTT 6T đạt 3,336 tỷ, tăng 7%; PNJ: LNST Q2 đạt 367 tỷ, tăng 65%; PDR: LNST Q2 đạt 413 tỷ, tăng 64%;
SMC: LNST Q2 đạt 47 tỷ, giảm 90%; TCM: LNST Q2 đạt 54 tỷ, giảm 7%; OPC: LNST Q2 đạt 29 tỷ, tăng
60%; ANV: LNST Q2 đạt 241 tỷ, gấp 10 cùng kỳ; BMP: LNTT Q2 đạt 182 tỷ, gấp 3.5 cùng kỳ; VHC: LNST
Q2 đạt 784 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; TNG: LNST Q2 đạt 79 tỷ, tăng 30%; LIX: LNST Q2 đạt 70 tỷ, tăng 74%; FMC:
LNST Q2 đạt 114 tỷ, tăng 50%; NT2: LNST Q2 đạt 365 tỷ, gấp 15 cùng kỳ; DCM: LNTT Q2 đạt 845 tỷ, gấp
2.7 cùng kỳ; VGT: LNTT 6T đạt 980 tỷ, tăng 56%; DRC: LNTT Q2 đạt 104 tỷ, giảm 21%; PTB: LNTT Q2 đạt
194 tỷ, tăng 54%; RAL: LNTT Q2 đạt 112 tỷ, tăng 11%; DGW: LNST Q2 đạt 140 tỷ, tăng 21%; FPT: LNTT
Q2 đạt 1,858 tỷ, tăng 21%; DGC: LNST Q2 đạt 1,894 tỷ, gấp 5.5 cùng kỳ; PGB: Petrolimex được chấp thuận
thoái toàn bộ vốn; HQC: sẽ PH riêng lẻ 100tr cp giá 10; HBC: chủ tịch đăng ký mua tiếp 6.6tr cp từ 27/7;
SSI: nhóm CĐ liên quan ông Nguyễn Duy Hưng bán ròng 57.4tr quyền mua; DXG: Dragon Capital đã bán
9.2tr cp từ đầu T7; FTS: 26/7 chốt quyền cổ tức TM 5% + CP 20%; BII: bị UBCK xử phạt hàng loạt vi phạm.

Thông tin quốc tế:
-

Trung Quốc: sẽ nới lỏng các khoản vay cho BĐS. Trung Quốc giảm lượng nắm giữ TPCP Mỹ dưới 1,000 tỷ USD,
Nhật trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

-

Mỹ: số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cao nhất từ tháng 11/2021.

-

NHTW Nhật Bản duy trì chính sách lãi suất siêu thấp, nâng dự báo lạm phát từ 1.9% lên 2.3%.

-

Eurozone: chỉ số PMI T7 giảm xuống 49.4 điểm (từ 52 điểm của T6).

-

EU nhất trí gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga. Nga tuyên bố sẽ không bán dầu mỏ cho các nước áp giá trần.

-

NĐTNN rút 71 tỷ USD ra TTCK các nước châu Á mới nổi (ngoài Trung Quốc) sau 6T, gấp 2 cả năm 2021.

-

Sau Sri Lanka, hơn 10 nước đã ngấp nghé vỡ nợ: Ai Cập, Argentina, Belarus, Ukraine, Tunisia..

-

Lạm phát Anh cao nhất 40 năm. Lạm phát Canada cao nhất từ 1983, lạm phát New Zealand cao nhất từ 1990.
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