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Số mã tăng Số mã giảm

Mọi Thứ Vẫn Đang "Ổn"?

Độ rộng thị trường (HSX)

Giao dịch nước ngoài (tỷ đ)

Gía trị Bán

Gía trị Mua

Gía trị ròng

1,613.7

2,826.1

Mua Bán

4,439.8

-1,212.5

VNINDEX

VN30

HN INDEX

Dầu

Vàng

1,340.78

1,478.85

68.26

1,898.65

0.22%

-0.27%

1.12%

0.80%

-0.33%

322.05

Mã Mua ròng Mã Bán ròng

VCB 93.60 HPG 956.5

BWE 41.24 VIC 179.3

OCB 39.19 NVL 73.5

VIX 27.94 VNM 59.5

NKG 24.31 STB 48.8

KDH 22.62 MSN 41.3

BID 19.25 VPB 28.1

FUEVFVND 17.72 VJC 21.6

GAS 15.79 PHR 19.6

SSI 15.15 HCM 17.7

HPG 184.44 VCB 106.0

TCB 73.88 VPB 54.7

VPB 72.27 PLX 26.8

STB 58.64 TCB 26.5

VNM 47.66 E1VFVN30 23.9

VIC 45.76 GAS 20.4

MBB 36.11 HPG 19.8

FPT 35.51 NVL 18.7

MWG 28.91 FUEVFVND 18.7

VHM 27.92 CTG 18.0

Thống kê giao dịch tự doanh (Tỷ đ)

Top Mua/Bán ròng nước ngoài (Tỷ đ)

Thông tin nổi bật

Giá dầu tăng vọt, vượt ngưỡng 70 USD/thùng

Giá dầu Brent có thời điểm tăng vọt hơn 1% lên trên 70 USD/thùng trong ngày hôm

nay sau khi OPEC dự báo nguy cơ nguồn cung sụt giảm trong nửa cuối năm nay. Sự

phục hồi mạnh mẽ ở Mỹ và châu Âu đã mang lại cho OPEC niềm tin rằng nhu cầu

dầu sẽ đi lên, bất chấp triển vọng nguồn cung gia tăng từ Iran. Đà tăng của dầu cho

thấy nền kinh tế thế giới đang có những chuyển biến tích cực. Trước thông tin này,

cổ phiếu dầu khí trong nước có thể được hưởng lợi, có tác động tích cực.

 

"Ám ảnh" nhập siêu quay trở lại

Sau nhiều năm liên tục xuất siêu, 5 tháng đầu năm 2021, nhập siêu đã quay trở lại. 5

tháng đầu năm 2021, xuất khẩu đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7%; nhập khẩu đạt

131,31 tỷ USD, tăng 36,4%. Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu cao hơn kim ngạch

xuất khẩu khiến cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm nhập siêu 369 triệu

USD. Mặc dù nhập siêu tăng nhưng các mặt hàng chủ yếu là thiết bị, máy móc, phụ

tùng và nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất. Điều này cho thấy thời gian

qua DN trong nước đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất, góp phần thúc đẩy nhanh hơn

quá trình tăng trưởng sau dịch bệnh. Tuy nhiên, việc nhập khẩu tăng thời gian qua

cũng cho thấy việc các DN trong nước đang phụ thuộc nhiều vào nước ngoài, chưa

tự chủ được nguồn nguyên liệu đầu vào làm giảm lợi thế cạnh tranh.

Thoái vốn Nhà nước: “Nút thắt” đã gỡ

SCIC vừa công bố danh sách 88 doanh nghiệp Nhà nước sẽ thoái vốn trong 2021,

trong đó có 31 doanh nghiệp có mã cổ phiếu giao dịch trên các sàn Chứng khoán

Việt Nam. Trong số các doanh nghiệp này có nhiều “hàng ngon” được nhà đầu tư

chờ đợi như: Sabeco (SAB); FPT; Tổng Công ty Sông Đà (SJG); Tập đoàn Dệt may

Việt Nam (VGT)...

Nhận Định Thị Trường

Thị trường cơ sở nhìn về mặt điểm số và đồ thị nến kỹ thuật mọi thứ vẫn ổn với 1

nến rút chân và cầu bắt đáy dồi dào. Đặc biệt tại VN Index, khi độ rộng thì trường

nghiêng hoàn toàn về số mã tăng điểm. Thanh khoản cũng gia tăng và cung/ cầu

mua ròng đang chiếm vị thế áp đảo. Trái ngược với câu chuyện của VN30 khi có tới

15 mã giảm điểm, bất chấp thanh khoản duy trì khá trên MA20.

Chỉ báo điểm đảo chiều trong VN30, đi sâu hơn vào vùng rủi ro và duy trì khá lâu

tại vùng này, các cảnh báo liên tục được đưa ra. Sự cẩn trọng là cần thiết tại giai

đoạn hiện tại.

Dòng tiền và thanh khoản đang gia tăng mạnh dần tại nhóm penny và midcap, có

dấu hiệu chững lại tại nhóm VN30. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, BĐS vẫn đang là

đầu tàu hút dòng tiền. Nổi bật hơn, nhóm dầu khí, BĐS KCN và hóa chất cũng đang

là 1 điểm đến thứ 2 trong hành trình tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng lên tới hơn 1,200 tỷ tại HSX. Bán

mạnh nhất tập trung vào các mã HPG, VIC, NVL & VNM. Chiều ngược lại, một vài

cái tên khá lạ xuất hiện trong top mua ròng như BWE ( +41.2 tỷ), VIX (+29 tỷ).

  

Chiến lược giao dịch khi nhìn kỹ hơn vào các dữ liệu chi tiết. Sự chuyển dịch của

dòng tiền qua nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn rất rõ ràng. Khi thanh khoản gia tăng

tại VN Index, tỷ lệ lợi nhuận % tại nhóm này đang cao hơn trong 1,2 tuần gần đây.

Cán cân cung cầu mua bán ròng qua các phiên đều ghi nhận lực mua ròng tại nhóm

này. Số liệu thì không nói dối, cơ hội đang mở ra hơn tại nhóm này.

Chỉ báo Điểm Đảo Chiều (RPI)

Nguồn: TPS Tổng Hợp



Thống kê Mua - Bán
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Mã CP Loại Khuyến Nghị Ngày Khuyến Nghị Gía Khuyến Nghị Gía Hiện Tại Lời/Lỗ (%)

GVR Nắm Giữ 01/06/2021 27.2 27.9 2.4%

GMD Nắm Giữ 01/06/2021 37.5 39.0 3.9%

PVT Quan Sát 01/06/2021 18.6

PVS Quan Sát 01/06/2021 27.4

TDC Mở Vị Thế  Từng Phần 02/06/2021 19 - 19.8 20.1

1,485,835,700 

1,316,141,100 

KL đặt MUA (CP)

KL đặt BÁN (CP)

VN INDEX

471,921,800 

453,405,500 

KL đặt MUA (CP)

KL đặt BÁN (CP)

VN30

16.0%

0.5%

21.2%

-3.4%

6.3%
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Bất động sản

Chuyển động dòng tiền

Cổ phiếu đáng chú ý: TDC - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE)

Danh mục khuyến nghị
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Quan điểm đầu tư

Hết quý 1, TDC ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 204 tỷ đồng (giảm 8.36% QoQ) và lợi nhuận gộp đạt 73 tỷ đồng (giảm 8.15% QoQ). Nhìn chung,

sự sụt giảm doanh thu này đều đến từ đại đa số các mảng của Công ty, điều này có thể cho rằng sự ảnh hưởng của các yếu tố khách quan đã gây

nên câu chuyện trên. Điều đáng chú ý hơn là, mức biên lợi nhuận gộp của quý này vẫn cao hơn chút đỉnh so với cùng kỳ và đạt 35.88%, dễ dàng

nhận thấy trong cái khó thì Công ty vẫn duy trì khá tốt mức sinh lãi trong mọi thời kỳ.

TDC đang có những diễn biến tích cực về xu hướng giá, khi bức phá qua vùng 20 đi kèm với thanh khoản tích cực. Nền giá quanh vùng 17 đước

tích lũy khá tốt khi cung bán ra gần như cạn kiệt. Các đường MA 5,20, 100 đều cho sự hội tụ và hướng lên. Đây là 1 nền tảng vững chắc hỗ trợ tích

cực cho đà đi lên của cổ phiếu từ góc nhìn kỹ thuật. Canh mua tại các nhịp điều chỉnh vùng mua an toàn 19 - 19.8.
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Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung báo cáo vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích
Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong ("TPS")
Email: p.pt@tpbs.com.vn
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Khuyến cáo sử dụng:

Báo cáo phân tích này (“Báo cáo”) được lập và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”). Báo cáo

này không trực tiếp hoặc gián tiếp phân phối, phát hành hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác mà việc phân

phối, phát hành hoặc sử dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham

khảo và không mang tính chất kêu gọi, đề nghị hoặc mời chào đầu tư, mua/bán bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong

Báo cáo này. Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không

được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TPS. Việc trích dẫn bất kỳ nội dung nào của Báo cáo phải được ghi rõ nguồn

trích dẫn của TPS. 

Mọi ý kiến, quan điểm, khuyến nghị về bất kỳ hoặc toàn bộ vấn đề, khía cạnh nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã

chứng khoán hoặc tổ chức phát hành được đề cập trong Báo cáo này chỉ là ý kiến, quan điểm, khuyến nghị cá nhân từ

những chuyên gia phân tích của TPS tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập Báo cáo. Theo đó, lợi ích của những chuyên

gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những ý kiến, quan điểm hoặc khuyến nghị được

đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong Báo cáo này. Các chuyên gia phân tích tham gia vào việc chuẩn bị, lập và

phát hành Báo cáo không có quyền đại diện (dù thực tế, rõ ràng hoặc ngụ ý) cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập

trong Báo cáo. 

Báo cáo được chuẩn bị, soạn thảo trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin, dữ liệu được TPS đánh giá là đáng tin cậy tại

thời điểm chuẩn bị, soạn thảo Báo cáo. Dù vậy, TPS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn và đầy

đủ của những thông tin, dữ liệu được tham khảo đó. Toàn bộ những ý kiến, quan điểm và khuyến nghị nêu tại Báo cáo có

thể được TPS điều chỉnh, bổ sung, thu hồi tại từng thời điểm mà không cần phải cập nhật, thông báo về những điều chỉnh,

bổ sung, thu hồi đó cho cá nhân, tổ chức nhận được Báo cáo. 

Các diễn biến trong quá khứ và hiện tại không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm hoặc ngụ

ý cho diễn biến tương lai của bất kỳ mã chứng khoán nào được đề cập trong Báo cáo này. Giá của các mã chứng khoán

được đề cập trong Báo cáo và lợi nhuận từ các mã chứng khoán đó có thể dao động hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi

những yếu tố mang tính thị trường, tỷ giá… và nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào

những mã chứng khoán đó, bao gồm cả những khoản bị thâm hụt so với vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các mã chứng

khoán được đề cập trong Báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao hoặc giá chứng khoán bị biến động lớn hoặc có

những rủi ro cộng dồn. TPS trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc

sử dụng hoặc dựa vào các thông tin trong Báo cáo này. 

Các mã chứng khoán trong Báo cáo này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư cũng như nội dung của Báo cáo

không phục vụ, đề cập đến nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư

cần tự mình có những đánh giá độc lập, chuyên sâu khi thực hiện các quyết định đầu tư của chính mình. 

Nếu Báo cáo này được phân phối bằng phương tiện điện tử như e-mail, đăng tải trên trang web của TPS… thì không thể

đảm bảo rằng phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không xảy ra các lỗi như thông tin có thể bị chặn, bị hỏng, bị

mất, bị phá hủy, phát hành chậm trễ, không đầy đủ hoặc có chứa virus. Đồng thời, nếu Báo cáo cung cấp địa chỉ trang web

hoặc chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba, TPS không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội

dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ trang web và các liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc và

nội dung của các trang web của bên thứ ba không được đưa vào Báo cáo dưới bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể truy

cập vào địa chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro phát sinh (nếu có). 

Tất cả các cá nhân, tổ chức nắm giữ, sử dụng và/hoặc có được Báo cáo này dưới bất kỳ hình thức nào đều phải hiểu rõ,

chấp thuận và tuân thủ nội dung của Khuyến cáo sử dụng này. 


