
 

 CTCP CHỨNG KHOÁN HVS VIỆT NAM  
 

Nhận định Thị trường Tuần 21-25/09/2020 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       

Thống kê Thị trường Tuần 14-18/09 
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- TT tiếp tục trải qua những phiên giao dịch giằng co khi 

chỉ số tiếp cận ngưỡng 900 điểm, VN-Index tính chung cả 

tuần tăng 12đ và chính thức vượt nhẹ mốc 900. TT được 

hỗ trợ bởi 1 số cp BCs (FPT, HPG..) tuy nhiên diễn biến 

giằng co, phân hóa đã diễn ra mạnh hơn với việc dòng 

tiền tiếp tục có sự dịch chuyển và xoay vòng liên tục, biên 

độ dao động hẹp và nhanh là đặc trưng dễ nhận thấy của 

hầu hết các cổ phiếu tuần qua. 

- Thanh khoản tăng lên ngưỡng khá tuần qua khi phần 

nào chịu tác động của hoạt động cơ cấu ETF và đáo hạn 

phái sinh. Khối ngoại vẫn kiên trì hoạt động bán ròng 

mạnh với giá trị hơn 1,300 tỷ/2 sàn tuần qua. 

- Sự thận trọng vẫn được duy trì dù niềm tin vào việc lướt 

sóng ngắn hạn là không nhỏ, đồng nghĩa hoạt động mua 

– bán liên tục với biên LN hẹp và xoay vòng cổ phiếu được 

đẩy khá mạnh. 

Tổng quan HSX HNX 

Index 900.95 (+11.98) 129.2 (+2.99) 

KLGD bình quân 309,303,012 53,529,869 

GTGD bình quân 5,226,923,194 581,774,074 

      

Giao dịch NĐTNN HSX HNX 

KL mua trong tuần 79,295,340 1,478,610 

KL bán trong tuần 122,602,711 7,124,535 

GT mua trong tuần 2,437,223,550 22,895,785 

GT bán trong tuần 3,687,857,340 92,787,341 

GT mua bán ròng -1,250,633,790 -69,891,556 

      

Cung cầu HSX HNX 

KL đặt mua 2,928,012,490 494,933,000 

KL đặt bán 3,170,766,600 551,296,100 

Bình quân lệnh mua 3,320 4,749 

Bình quân lệnh bán 3,909 4,992 

      

Top GD HSX Top GD HNX 

ITA 14,189,280 CEO  3,468,600 

HPG 12,475,700 ACB  3,245,400 

HSG 11,800,110 NVB  2,942,500 

MBB 11,784,520 PVS  2,899,400 

STB 8,721,320 SHS  2,720,000 

 

Cổ phiếu Tiền mặt 
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Nhận định Thị trường - Khuyến nghị 

 

 

 

 

- Hoạt động cơ cấu ETF và đáo hạn phái sinh không ảnh 

hưởng đáng kể tới xu thế thị trường tuần qua. Việc chỉ số 

liên tục áp sát ngưỡng 900, mặc dù rất gần nhưng thực tế 

lại mất nhiều thời gian mới có thể vượt nhẹ qua cho thấy 

sự thận trọng của dòng tiền vẫn đang ở mức độ cao.  

- Việc lướt sóng ngắn hạn gần đây đa số đều có lãi nhưng 

rất mỏng. Điều này có thể khiến NĐT có nhiều băn khoăn. 

- 2 yếu tố tác động chính tới TT ở thời điểm hiện tại vẫn 

chưa thay đổi: dòng tiền lướt sóng vẫn đang ở trong TT, 

điều ủng hộ cho xu thế ngắn hạn (tích cực) và hoạt động 

bán ròng của NĐTNN (tiêu cực). TT vẫn đang trong vùng 

tích lũy để xác nhận xu thế lớn hơn trong thời gian tới. 

- Về ngắn hạn, TT vẫn đang trong trạng thái tích cực theo 

hướng giằng co, tích lũy, tuy nhiên xu thế rõ ràng hơn có 

thể sẽ sớm hình thành tuần này khi sự tích lũy đạt đủ thời 

và lượng. Ngoài ra, cần theo dõi thêm ảnh hưởng của 

TTCK quốc tế, bởi đang ở thời điểm dễ biến động mạnh. 

- Xu thế trung-dài hạn không nhiều tín hiệu tích cực 

ngoài điểm nhấn EVFTA, vai trò chủ tịch ASEAN và thành 

viên HĐBA 2020, kinh tế còn đối mặt với những khó khăn, 

đặc biệt ảnh hưởng từ dịch bệnh tới hoạt động kinh tế bên 

cạnh lo ngại sự suy thoái ở nhiều nền KT lớn trên thế giới. 

- Khuyến nghị: 

- NĐT ngắn hạn có thể mua vào trong các nhịp điều chỉnh 

nhưng cần có sự gối đầu về T+ để phòng rủi ro đảo chiều. 

- NĐT dài hạn chỉ giải ngân tỷ trọng vừa phải, lưu ý các 

ngành ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (bán lẻ, dược..).  
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Thông tin đáng chú ý tuần qua 

 

 

 

 

Thông tin trong nước : 

- Dịch Covid-19 đến tối 20/09: VN 18 ngày không có ca mắc cộng đồng, tuần qua chỉ có thêm 5 ca nhập cảnh 

(tổng 1,068), 35 ca tử vong, 942 người xuất viện. Đà Nẵng gỡ chốt kiểm dịch, Hải Dương dỡ bỏ 3 khu cách 

ly. TG đã vượt mốc 30tr ca nhiễm (31tr), với 962,000 ca tử vong. Nga sẽ bán đại trà thuốc điều trị từ 12/9. 

Mỹ sẽ phân phối vắc xin miễn phí cho người dân trong T10, Trung Quốc sẽ cấp vắc xin vào T11. 

- UBCKNN sẽ 'phân tích, làm rõ các giao dịch có khả năng tác động đến TTCK'. 

- Chính phủ dự kiến tăng trưởng GDP 2021 đạt 6-6.5%. ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP VN 2020 còn 1.8%. 

- Tổng cục Du lịch: chuẩn bị kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2. 

- Goldman Sachs: Kinh tế VN sẽ sớm phục hồi nhờ xuất khẩu, GDP có thể đạt 8.1% năm 2021.  

- Việt Nam mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15/9 (Trung Quốc, Nhật, Hàn, Đài Loan) và 22/9 (Lào, Campuchia). 

- Thoái vốn NN thu về 678 tỷ trong 8T. Vận tải hàng hóa 8T ước đạt 1.1 tỷ tấn, giảm 7.3%. 

- Sản lượng thép T8 tăng 11.4% so T7, tiêu thụ tăng 13.8% so T7, nhưng thấp hơn 5% và 6.9% cùng kỳ. 

- 37 DN đã phát hành thành công 38,400 tỷ TP qua HNX trong T8 trên tổng lượng đăng ký 127,092 tỷ. 

- Kim ngạch TM VN–TQ 8T đạt 111.2 tỷ USD, tăng 13.4% cùng kỳ, là đối tác TM lớn nhất Asean của TQ. 

- XK nông thủy sản vào EU T8 đạt 350tr USD, tăng 17% so với T7, nhờ EVFTA có hiệu lực. 

- Bộ KH&ĐT: Sẽ hạn chế 11 danh mục ngành, nghề tiếp cận với nhà đầu tư nước ngoài. 

- SHB: HoSE đã nhận hồ sơ ny; FPT: LNST 8T đạt 2,785 tỷ, tăng 11.6%; BMP: sẽ trả cổ tức TM 28.4%; 

KSB: sẽ trả cổ tức CP 20%; UIC: LNTT Q3 ước đạt 13.9 tỷ, giảm 31%; IMP: LNTT 8T đạt 145 tỷ, tăng 

28%; PLX: nhóm ENEOS đã mua 116.5tr cp, 9% VĐL; KDH: nhóm Dragon Capital bán tiếp hơn 5tr cp; 

KSB: quỹ EEFF đã thành CĐ lớn; STG: chỉ mua 6/67tr cp SWC đã đăng ký, tiếp tục đăng ký mua 100% 

VTX; OGC: sẽ bán 20tr cp OCH để trả nợ; VGC: GEX nâng giá chào mua lần 2, lên 23.500 đ/cp. 

Thông tin quốc tế: 

- Mỹ - Trung: Thượng viện Mỹ công bố dự luật 350 tỉ USD đối phó Trung Quốc. WTO: Mỹ áp thuế hàng Trung 

Quốc là vi phạm quy tắc thương mại toàn cầu, ông Trump sẽ xem xét phán quyết của WTO. TQ gia hạn miễn 

thuế với 16 mặt hàng NK từ Mỹ. Mỹ cấm Wechat từ 20/9, Tiktok từ 12/11. 

- Mỹ: Fed tuyên bố giữ nguyên lãi suất cận 0 cho đến khi lạm phát tăng liên tục, ít nhất tới 2023. TT Trump: 

mức độ tín nhiệm vẫn ở mức thấp, thúc Đảng Cộng hòa đưa ra gói kích thích lớn hơn. 

- TQ: Doanh số bán lẻ T8 tăng 0.5%, lần đầu tăng kể từ đầu năm. Sản lượng CN tăng 5.6% cùng kỳ. 

- Canada đã từ bỏ đàm phán thương mại tự do với Trung Quốc. 

- OPEC tuyên bố xử lý thành viên không tuân thủ cắt giảm sản lượng. Trước đó, UAE vi phạm trong T8. 

- Nhật: duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ KT. Ông Yoshihide Suga trở thành tân thủ tướng. 

- ADB: KT châu Á sẽ giảm lần đầu kể từ thập niên 60. 

- Anh, Úc, Mỹ, Thái Lan, VN.. đồng loạt tiến hành cuộc điều tra CBPG với các sản phẩm thép từ Trung Quốc. 

- JPMorgan: Các quỹ lớn toàn cầu có thể bán 200 tỷ USD cp tạo nên đợt điều chỉnh mạnh nhất từ khi phục hồi 

Công ty cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam 

Trụ sở: Số 31, đường số 9, KDC Nam Long, Tổ 7B, Khu phố 1, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 62 91 53 58 - Fax: (028) 62 91 53 59 

Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán 

Điện thoại: (028) 62 91 53 58  (liên hệ Phòng Tư vấn đầu tư chứng khoán) 

Email: thuan.tran@hvsvn.com 

 


