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Thống kê Thị trường Tuần 12-16/09
Tổng quan
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Index

Diễn biến Thị trường Tuần 12-16/09

HNX

1,234.03 (-14.75)

272.88 (-11.75)

KLGD bình quân

438,290,200

60,913,899

GTGD bình quân

11,513,300,612
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Giao dịch NĐTNN
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KL mua trong tuần

146,624,657

3,971,685

KL bán trong tuần

173,309,718

6,049,206

GT mua trong tuần

5,426,769,460

108,218,624

GT bán trong tuần

6,002,425,450

130,750,345

GT mua bán ròng

-575,655,990

-22,531,721

Cung cầu

HSX

- Nhịp điều chỉnh của thị trường tiếp diễn và là tuần giảm
điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index với mức giảm gần 15đ.
Gần như toàn bộ các nhóm ngành đều chịu áp lực sụt giảm
tuần qua, nhưng đà giảm khá đồng đều và không có nhóm
nào thực sự quá tiêu cực. Ở chiều ngược lại, diễn biến tích
cực chỉ tới ở một vài cổ phiếu riêng lẻ như PAN, HAG.. Phiên
GD đảo danh mục của ETF cũng phần nào khiến TT gia tăng
áp lực giảm.
- Thanh khoản tiếp tục giảm và liên tục duy trì ở vùng rất
thấp bất kể diễn biến TT tăng hay giảm. Khối ngoại bán
ròng tuần thứ 4 liên tiếp, giá trị 600 tỷ/2 sàn.
- Tâm lý thận trọng đang chuyển biến dần sang tâm lý lo
ngại và chán nản với việc nhiều NĐT lựa chọn giải pháp tạm
thời thoát ra khỏi thị trường.
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9,066,000

VND

23,557,600

KLF

8,441,300

POW

22,946,600

CEO

5,809,900

SSI

19,466,700

ART

5,009,100

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

40%

60%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Đà điều chỉnh tiếp diễn cũng không thực sự bất ngờ trong
bối cảnh thanh khoản tiếp tục sụt giảm, đồng thời chịu
thêm ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến TTCK thế giới (tưởng
như đã có dấu hiệu kết thúc từ tuần GD trước đó).
- Thanh khoản tiếp tục đà sụt giảm là điều chúng tôi lo
ngại nhất bởi dòng tiền ngắn hạn ngày càng suy yếu trong
khi TT đang trong giai đoạn hàng loạt cổ phiếu phát hành
thêm được niêm yết bổ sung.
- TT sắp bước vào kỳ công bố KQKD Q3, có thể là hỗ trợ
mang tính riêng lẻ cho nhiều cp được dự báo KQKD tốt.
- Xu thế điều chỉnh ngắn hạn chưa có tín hiệu kết thúc trên
nền tảng chung của thị trường với hỗ trợ gần nhất của VNIndex ở 1,210-1,220đ. Áp lực điều chỉnh vừa qua vẫn khá
nhẹ nhàng và mang tính giằng co khó chịu, điều này có thể
kéo dài trong tuần tới. Tuy nhiên chúng tôi không loại trừ
khả năng xảy ra biến động tiêu cực mạnh hơn nếu xuất
hiện thông tin tác động (ví dụ thế giới). Các diễn biến tích
cực (nếu có) nhiều khả năng chỉ mang tính riêng lẻ.
- 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..
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 124 thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

-

VEPR dự báo lạm phát Việt Nam năm 2022 ở mức 3,5-3,8%.

-

Phó thống đốc: NHNN vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14%.

-

Dự trữ ngoại hối hiện tại ước tính còn khoảng 89 tỷ USD, tương đương 12 tuần nhập khẩu.

-

Chính phủ vừa ban hành NĐ65: Nâng tiêu chuẩn NĐT CK chuyên nghiệp được mua trái phiếu PH riêng lẻ.

-

8T đầu năm, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 395.8 triệu USD, giảm 31.2% so với cùng kỳ.

-

Bộ KH&ĐT: sẽ trình Quy hoạch tổng thể quốc gia trong tháng 10. Phấn đấu GDP 2022 tăng trưởng trên 7.5%.

-

Bộ KH&ĐT đề xuất 2 giải pháp triển khai kế hoạch đầu tư công.

-

Jetro Việt Nam: có tới 55% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đang có kế hoạch mở rộng đầu tư.

-

XK gạo 8T đạt 2.3 tỷ USD, tăng 18.1% về lượng và 8.1% về giá trị so cùng kỳ, cả năm ước 3.3 tỷ USD. Trong
khi đó sau 8T, Việt Nam nhập siêu 2.2tr tấn sắt thép (cùng kỳ xuất siêu 330,000 tấn).

-

NĐT Thái Lan rút vốn khỏi Diamond ETF trong tháng 7 và 8, tổng giá trị hơn 1,400 tỷ.

-

Phát hành trái phiếu chính phủ sau 8T thu về 99,582 tỷ, bằng 24.9% kế hoạch năm.

-

AMD, ART, KLF: thêm 3 cp “họ FLC” vào diện cảnh báo từ 21/9; NET: 22/9 chốt quyền cổ tức TM 50%; ACC:
26/9 chốt quyền cổ tức TM 8%; HDB: 28/9 chốt quyền cổ tức CP 25%; VGC: 28/9 chốt quyền cổ tức TM
10%; VPB: 29/9 chốt quyền thưởng CP 2:1; SZL: 5/10 chốt quyền cổ tức TM 10%; VIX: sẽ mua lại trái phiếu
2021 trước hạn; THD: sẽ thưởng CP 10%; SRA: UV HĐQT đã bán toàn bộ 4.2tr cp; REE: P.Victory lại đăng
ký mua 6tr cp; VJC: sẽ PH riêng lẻ 34.8tr cp giá 135; VSH: Năng lượng REE đăng ký mua 4tr cp từ 19/9;
SSB: phó TGĐ đăng ký bán 1.59tr cp từ 15/9; CLX: TMS đăng ký bán tiếp 3.3tr cp từ 15/9; SAM: Bảo hiểm
Hùng Vương chỉ bán 1tr/1.7tr đăng ký; C4G: đã nộp hồ sơ ny HNX; HVN: tuyên bố sẽ nỗ lực để trụ lại HoSE.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: CPI T8 tăng 8.3% cùng kỳ (cao hơn dự báo 8%). Nomura: Fed thậm chí có thể tăng lãi suất 100 điểm cơ
bản sau báo cáo lạm phát. Mỹ lên KH hạn chế xuất khẩu chip tới Trung Quốc.

-

Trung Quốc: tung gói hỗ trợ 200 tỷ NDT hỗ trợ cho vay DN, và xem xét gói miễn giảm thuế 440 tỷ NDT.

-

IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng thêm 2tr T/N trong 2021, giảm nhẹ so với dự báo 2.1tr T/N trước đó còn
OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng cầu dầu mỏ trong 2022 và 2023.

-

Hội đồng Châu Âu gia hạn các biện pháp trừng phạt với Nga thêm 6 tháng, tới ngày 15/3/2023. Các doanh
nghiệp Nga tăng cường phát hành trái phiếu bằng nhân dân tệ.

-

Nhật: thâm hụt TM kỷ lục gần 20 tỷ USD trong T8. Gấp rút xem xét gói kích thích kinh tế hơn 200 tỷ USD.

-

Lạm phát của EU chạm mức 10.1% trong tháng 8 (so với mức 9.8% của tháng 7).

-

Anh: CPI T8 hạ nhiệt còn 9.9% so cùng kỳ (từ 10.1% của T7).

-

JPMorgan hạ dự báo lượng phát hành trái phiếu 2022 tại các nước đang phát triển từ 400 còn 260 tỷ USD.

-

Standard Chartered: dự trữ ngoại hối châu Á (trừ Trung Quốc) chỉ còn đủ tài trợ cho 7 tháng nhập khẩu.
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