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Thống kê Thị trường Tuần 05-09/09
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 05-09/09

HNX

1,248.78 (-31.73)

284.63 (-7.29)

KLGD bình quân

545,168,240

170,521,753

GTGD bình quân

13,695,731,914

3,777,552,961

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua trong tuần

86,594,700

24,441,610

110,719,400

17,562,802

GT mua trong tuần

3,213,542,150

822,217,806

GT bán trong tuần

3,967,242,360

625,518,110

GT mua bán ròng

-753,700,210

196,699,696

KL bán trong tuần

Cung cầu

HSX

HNX

KL đặt mua

4,840,694,100

534,633,398

KL đặt bán

5,320,901,700

608,197,625

Bình quân lệnh mua

2,406

1,731

Bình quân lệnh bán

3,209

2,518

Top GD HSX

Top GD HNX

SSI

33,441,100

PVS

8,085,900

HPG

26,048,100

SHS

7,937,000

STB

21,144,800

CEO

5,244,700

VND

17,791,400

KLF

4,976,300

POW

17,780,200

IDC

3,069,900

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

- Thị trường chính thức bước vào nhịp điều chỉnh khi có
phiên giảm điểm rất mạnh trước khi hồi phục tốt ở phiên
GD cuối tuần, tính chung cả tuần VN-Index vẫn giảm hơn
31đ. Áp lực bán tăng mạnh ở hầu hết các nhóm ngành
khiến áp lực giảm khá đồng đều. Ngược với kỳ vọng từ tin
nới room, nhóm Ngân hàng (VCB, BID..) bên cạnh Dầu khí
(BSR, OIL..) đi đầu tạo áp lực lớn lên chỉ số chung, trong
khi gần như không có nhóm ngành nào được coi là điểm
sáng tuần qua.
- Thanh khoản tuần qua ngoại trừ phiên giảm mạnh giữa
tuần tiếp tục duy trì ở mức thấp. Khối ngoại có tuần bán
ròng thứ 3 liên tiếp, giá trị 557 tỷ/2 sàn.
- Sự thận trọng đã lớn dần từ 2 tuần trở lại đây trước khi
xuất hiện diễn biến bán tháo giữa tuần. Tuy nhiên tâm lý
bất an này cũng sớm được ổn định trở lại ở cuối tuần.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Sự điều chỉnh của chỉ số diễn ra là điều không ngoài dự
báo và gần như tất yếu khi trên thực tế rất nhiều cổ phiếu
đã bước vào nhịp điều chỉnh từ nhiều phiên trước đó.
- Việc chuyển giao dịch về T+1.5 chưa đáp ứng kỳ vọng
cải thiện thanh khoản, trái lại hoạt động lướt sóng càng tỏ
ra có phần kém hiệu quả khi cổ phiếu về TK sớm hơn.
- Xu thế điều chỉnh của TTCK toàn cầu đang có dấu hiệu
kết thúc sẽ là hỗ trợ lớn cho TTCK trong nước (dù trên thực
tế, VN-Index mới chỉ điều chỉnh rất ít so với thế giới).
- Trở ngại lớn nhất của thị trường hiện tại vẫn là yếu tố
thanh khoản và dòng tiền chưa có sự cải thiện, lực cầu suy
yếu và chưa sẵn sàng cho động thái mua lên.
- Phiên hồi phục mạnh cuối tuần chưa khẳng định xu thế
điều chỉnh của TT đã kết thúc, với hành trình tăng điểm kéo
dài tới 2 tháng trước đó, áp lực điều chỉnh vẫn còn khả năng
kéo dài thêm, và ngưỡng hỗ trợ của VN-Index sẽ ở vùng
1,210-1,220đ. Chúng tôi cần sự cải thiện về thanh khoản
trước khi có thể kỳ vọng xu thế tích cực quay trở lại.
- 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 duy trì tỷ trọng an toàn, chỉ thận trọng gia
tăng tỷ trọng khi TT tiếp tục điều chỉnh về gần vùng hỗ trợ.

- 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 :
-

Số lượng TKGD CK mở mới T8 của NĐT cá nhân đạt 155,456 (tiếp tục giảm 22% so T7), thấp nhất từ T11/2021.
Còn tính đến cuối T8, đã có hơn 1.08tr TKGD phái sinh được mở.

-

Kết quả review VNM ETF Q3: thêm mới HAG, loại APH và CEO.

-

Tin Ngân hàng: Đến 26/8, tăng trưởng tín dụng đạt 9.91%. Có 15 NH được nới room tín dụng từ 1-4% và
NHNN yêu cầu đẩy mạnh gói hỗ trợ lãi suất 2%. Lãi suất huy động tại 1 số NHTM tiếp tục tăng ở nhiều kỳ hạn

-

Từ đầu năm, các DNNY trên sàn chứng khoán đã huy động vốn cổ phần thành công hơn 61,400 tỷ.

-

Giá trị phát hành TPDN trong tháng 8 đạt 9,400 tỷ, giảm 84% so với cùng kỳ và 58% so với tháng 7.

-

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% trong năm 2022.

-

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam từ Ba3 lên Ba2, triển vọng từ Tích cực sang Ổn định đồng thời
nâng xếp hạng với 12 ngân hàng: ABB, VCB, BIDV, LPB, OCB, SHB, SSB, TPB, Agribank, VIB, CTG, MSB.

-

Tổng giá trị giao dịch thương vụ M&A nửa đầu năm nay tại Việt Nam đạt 4.97 tỷ USD, gần bằng cả năm 2021.

-

Gói phục hồi kinh tế-xã hội đã giải ngân được 55,000 tỷ. 8T đã gia hạn 52,000 tỷ thuế hỗ trợ phục hồi KT.

-

Bộ TC yêu cầu giám sát chặt quá trình tăng vốn của Cty đại chúng, xem xét giới hạn 1 số nghiệp vụ của CTCK.

-

New York Times: Google có kế hoạch chuyển việc lắp ráp điện thoại Pixel 7 từ Trung Quốc sang Việt Nam.

-

PAN: LNST 9T ước đạt 537 tỷ, tăng 132%; VGC: LNTT 8T đạt 1,992 tỷ, vượt 17% KH năm; KBC: LNST 6T
giảm 92% sau soát xét; TH1: LNST 6T chuyển từ lãi thành lỗ 130 sau soát xét; HOSE cảnh báo đưa ITA vào
diện kiểm soát và lưu ý khả năng hủy niêm yết HVN; ELC: 15/9 chốt quyền thưởng CP 15% và PHT 22% giá
11.5; ITA: TC thuế yêu cầu thanh tra đột xuất khoản tạm ứng liên quan Chủ tịch; HAI: bị đình chỉ giao dịch
từ 9/9; HSG: 15/9 chốt quyền cổ tức CP 20%; TKC: 22/9 chốt quyền cổ tức và thưởng CP 40%; IDI: 26/9
chốt quyền cổ tức TM 15%; SGT: 26/9 chốt quyền PHT 1:1 giá 10; ASM: sẽ trả cổ tức TM 15% trong T10;
HAX: sẽ PHT tỷ lệ 100:86 giá 12; PVD: Dragon Capital thành CĐL từ 7/9; C47: con gái CT đăng ký bán 1.5tr
cp từ 8/9; PTC: chồng Chủ tịch đăng ký mua 4tr cp từ 12/9; PHP: giao dịch trên Upcom từ 14/9, giá TC 17.1.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: FED dự báo KT Mỹ tăng trưởng chậm lại tới cuối năm. CNBC: xác suất FED tăng LS 0.75% tới 82%. Wall
Street Journal: NĐT toàn cầu đang đổ tiền vào TTCK Mỹ.

-

Trung Quốc: hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 8% còn 6%. XK T8 tăng 7.1% (dự báo 13%), NK T8 tăng 0.3% (dự
báo 1.1%), thặng dư 79.4 tỷ USD. Nomura hạ dự báo tăng trưởng 2022 còn 2.7%. Sẽ bơm 29 tỷ USD 'giải
cứu' các dự án bất động sản chưa hoàn thiện.

-

Châu Âu: giá khí đốt đã hạ 43% từ mức kỷ lục T8. NHTW tăng lãi suất điều hành từ ngưỡng 0% lên 0.75%.

-

Nga siết việc NĐT mua cổ phiếu của các nước 'không thân thiện', cảnh báo không XK 'bất kỳ thứ gì' sang EU.

-

Giá cước vận tải biển toàn cầu đã giảm khoảng 60% kể từ đầu năm.

-

Vốn ngoại đổ vào TTCK các nền kinh tế mới nổi châu Á (ngoài Trung Quốc) tăng mạnh trong tháng 8.

-

OPEC+ bất ngờ giảm sản lượng 100,000 T/N từ T10.
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