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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 06-10/05/2019
VN-Index kết thúc tuần giao dịch một cách khá bi quan. Dù vậy, thanh khoản đã được
cải thiện do các nhà đầu tư bắt đáy khá nhiều. Dự kiến thị trường sẽ còn biến động
phức tạp trong thời gian tới.
I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 06-10/05/2019:
Giao dịch: Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc
tuần giảm 2.22% đạt mức 952.55 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.95% dừng tại
105.86 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động trái chiều. Khối lượng khớp lệnh trung
bình trên sàn HOSE đạt hơn 120 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 4.14% so với tuần giao dịch
trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 28 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 0.75%.
Nhìn chung, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã chi phối thị trường trong tuần
qua. Vào ngày thứ Sáu (10/05/2019), Mỹ đã nâng thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa
Trung Quốc lên 25%, qua đó làm căng thẳng thương mại giữa hai bên thêm phần kịch
tính. Điều này càng làm gia tăng tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trên thị trường Việt
Nam.
Ngành vận tải-kho bãi là ngành duy nhất giảm điểm trên thị trường. Các cổ phiếu khiến
ngành này lao dốc là VJC, HVN, PHP và SCS.
Ngành khai khoáng tăng khá mạnh dù giá dầu không bứt phá. Các mã PVS, PVD đều
tăng trên 2% trong phiên cuối tuần.
Ngành thực phẩm-đồ uống có tác động lớn đến thị trường khi cả VNM và SAB đều nằm
trong top 4 các mã ảnh hưởng tích cực nhất lên VN-Index.
Ngành ngân hàng rất tích cực với hầu hết các mã đều tăng giá, chỉ có MBB là điều
chỉnh. Riêng mã TPB tăng mạnh đến 4.65% với khối lượng đột biến.
Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã khiến nhà đầu tư trở nên thận trọng và hạn
chế giao dịch trong ngắn hạn. VN-Index thường xuyên giằng co mạnh trong tuần qua.
Dự kiến thị trường sẽ còn tiếp tục rung lắc trong thời gian tới.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng hơn 522 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán
ròng trên HOSE với hơn 454 tỷ đồng và bán ròng trên HNX hơn 67 tỷ đồng.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH 2019

Cổ phiếu đáng chú ý: Các cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là KMR trên sàn
HOSE và DTD trên sàn HNX
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KMR tăng 33.82%: Giá về gần vùng đáy cũ 6 năm và bật tăng mạnh mẽ trở lại nhờ lực
cầu bắt đáy.
DTD tăng 27.72%: Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng đột biến giúp cổ phiếu thu hút được
sự chú ý của giới đầu tư.
Các đại diện giảm điểm mạnh: HVG trên sàn HOSE
HVG giảm 18.22%: Thông tin về mức thuế cuối cùng của POR14 đối với HVG vẫn đang
ám ảnh doanh nghiệp này. Giá cổ phiếu đã lao dốc mạnh trong 2 tuần liên tiếp và chưa
có dấu hiệu dừng lại.
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 06-10/05/2019
Áp lực bán tháo đè nặng lên thị trường trong tuần qua. Ngoại trừ phiên cuối tuần tăng
điểm, VN-Index đã chứng kiến chuỗi phiên giảm mạnh xuyên suốt tuần giao dịch. Thanh
khoản tiếp tục suy yếu cho thấy dòng tiền đang tỏ ra rất thận trọng.
Trong ngày thứ Sáu (10/05/2019), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố cho
biết các hàng rào thuế quan mà chính quyền Mỹ áp trong ngày thứ Sáu (10/05) “có thể
hoặc có thể không được gỡ bỏ” trong lúc hai bên tiếp tục các cuộc đàm phán thương
mại.
Tuy nhiên, việc Mỹ-Trung chưa thể tiến tới thỏa thuận chính thức vẫn đang gây lo ngại
trên thị trường tài chính toàn cầu. Trong phiên cuối tuần, theo dõi kĩ có thể thấy thị
trường chứng khoán Việt Nam bám rất sát diễn biến của các chỉ số chứng khoán Trung
Quốc. Dù vậy, đà tăng mạnh của các chỉ số này trong phiên cuối tuần chủ yếu nhờ lực
kéo từ các quỹ của chính phủ nước này. Điều này cho thấy tín hiệu phục hồi là khá miễn
cưỡng và xu hướng dài hạn vẫn đang rất bi quan.
Bên cạnh đó, thanh khoản nhỏ giọt trong nhiều tuần liên tiếp cho thấy dòng tiền lớn đã
lựa chọn đứng ngoài cuộc. Với việc không có được sự ủng hộ của dòng tiền, thị trường
sẽ rất khó có thể bứt phá. Một điều đáng lưu tâm nữa đó là khối ngoại đã quay trở lại đà
bán ròng mạnh trong tuần qua. Dòng tiền ngoại quyết định bảo toàn vốn trước nguy cơ
cuộc chiến thương mại của Mỹ-Trung có thể xuất hiện những diễn biến khó lường.
Như vậy, do các tin tức tốt xấu đan xen, tâm lý các nhà đầu tư Việt bị tác động không
nhỏ. Rủi ro sụt giảm nhiều khả năng sẽ tiếp tục hiện hữu trong tuần giao dịch tới. Các
nhà đầu tư vẫn nên duy trì trạng thái thận trọng và tránh giải ngân trong giai đoạn này.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng liên tục đi xuống
VN-Index tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 10/05/2019. Nhiều khả năng chỉ số vẫn
đang pullback sau khi đã xuyên thủng hai đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày.
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Chỉ báo MACD duy trì trạng thái bán và nằm dưới ngưỡng 0 nên triển vọng ngắn hạn
không mấy khả quan.
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Ngưỡng Fibonacci Retracement 50% và 61.8% (tương đương vùng 926-943 điểm) sẽ là
hỗ trợ của VN-Index trong thời gian tới.
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HNX-Index – Stochastic Oscillator rơi về vùng oversold
HNX-Index liên tục rung lắc quanh đường SMA 100 ngày trong tuần qua. Các cây nến
xanh đỏ xen kẽ nhau cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.
Mẫu hình Falling Wedge vẫn đang được hình thành. Nếu chỉ số bứt phá khỏi cạnh trên
mẫu hình thì triển vọng ngắn hạn sẽ tích cực hơn. Mục tiêu dự kiến của mẫu hình là
vùng 110-111 điểm.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại
thì khả năng hồi phục sẽ nâng cao.
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Tuy nhiên, khối lượng hầu như nằm dưới mức trung bình 20 phiên trong suốt tuần qua
cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng.
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Phân tích Dòng tiền
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Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tăng nhưng vẫn nằm dưới EMA 20
ngày. Nếu trạng thái này vẫn không được cải thiện trong những phiên tới thì rủi ro giảm
sâu là khá cao.
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Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên giao
dịch cuối tuần 10/05/2019. Điều này cho thấy nhà đầu tư nước ngoài khá bi quan về
triển vọng của thị trường.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 06-10/04/2019
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2019. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
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