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Tổng Quan Thị Trường

Diễn biến VN Index Thông tin nổi bật

Trung Quốc cung cấp dầu dự trữ - động thái chưa 

từng có để “làm nguội” đà tăng giá

Trung Quốc sẽ cung cấp khoảng 3 triệu tấn, tương 

đương 22 triệu thùng, cho các nhà máy lọc dầu 

lớn, theo những người có hiểu biết về vấn đề này, 

yêu cầu giấu tên. Đây là bước đi mới nhất trong 

một loạt các biện pháp của nền kinh tế lớn thứ hai 

thế giới nhằm kiềm chế chi phí tăng vọt do sự 

phục hồi kinh tế sau đại dịch.

IMF giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn 

cầu 2021

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 

Kristalina Georgieva đưa ra thông báo cho biết, 

IMF ước tính tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong 

năm 2021 sẽ ở mức 6%, tương đương với mức 

dự báo đưa ra hồi tháng 4 vừa qua. Trước đó, hồi 

tháng 4, IMF đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu ở mức 6% trong năm 2021, tốc độ tăng 

trưởng mạnh nhất kể từ những năm 1970, với 

điều kiện nguồn cung vaccine cải thiện và các nền 

kinh tế mở cửa trở lại cùng sự trợ giúp từ các gó, 

đặc biệt là ở Mỹ. 

PNJ: Lợi nhuận 6 tháng tăng 67% lên 736 tỷ đồng, 

kênh online đột biến với mức tăng trưởng 317%

PNJ vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 6 với 

doanh thu thuần đạt 1.011 tỷ - giảm 17,5% và lợi 

nhuận sau thuế đạt 51 tỷ - giảm 36,3% so với 

cùng kỳ. Trong đó, doanh thu kênh online PNJ 

tăng trưởng 317% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng 

đầu năm, PNJ đạt 11.637 tỷ đồng doanh thu thuần 

và lợi nhuận sau thuế đạt 736 tỷ đồng, lần lượt 

tăng 50,2% và 67,4% so với cùng kỳ. So với kế 

hoạch năm, PNJ đã thực hiện 59,9% chỉ tiêu lợi 

nhuận 2021.

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Có tuần tăng điểm thứ 2 và mạnh nhất từ sau cú sụp gãy

đầu tháng 7. Khá đồng thuận các nhận định trước đây

rằng thị trường sẽ tạo đáy.

Dòng tiền chưa mạnh nhưng có sự cải thiện và sự lan tỏa

cao cho các nhóm ngành. Các nhịp điều chỉnh hiện tại

chính là áp lực xả hàng khi các vị thế mua trước đây bị

mắc kẹt khi nhịp sụt giảm quá nhanh.

Thị trường cần thời gian để hấp thụ lượng hàng xả ra,

các nhịp điều chỉnh tiếp theo là cần thiết. Thanh khoản tại

VN30 nên có sự cải thiện nhằm tạo bệ đỡ đủ tin cậy cho

các nhịp hồi phục hiện tại.

Khối tự doanh tiếp tục xu hướng bán ra của mình với tuần

bán ròng thứ 2 liên tiếp, tập trung bán mạnh NLG, VPB &

STB. Ở chiều ngược lại, khối ngoại gia tăng lực mua

ròng, HPG, MSN & FUEVFVND được mua vào mạnh

nhaasst.

Việt Nam vẫn là thị trường có mức hồi phục tốt và tích

cực nhất khi so sánh với các thị trường khác trên thế giới,

xu hướng hồi phục vẫn đang mở ra. Các nhịp điều chỉnh

là cần thiết nhằm hấp thụ lượng cung đang dồn nén tại

các vùng giá cao.

Thị trường chứng khoán Thế Giới

Thị trường toàn cầu có 1 tuần tăng trưởng tích cực nhất.

Châu Âu đang là khu vực có đà tăng tích cực nhất theo

sao là Châu Á và Châu Mỹ.

Tài sản trú ẩn rủi ro như vàng có tuần sụt giảm nhẹ, điều

này cho thấy tâm lý NĐT giảm bớt những lo ngại về đà

phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ suy yếu, khi các số liệu kinh

tế vẫn khá tích cực trong tuần qua.

Thông Tin Nổi Bật

Việt Nam

Ngành dệt may - Sau đứt gãy sản xuất là mất khách hàng. Hoạt động sản xuất dệt may trong tháng 8/2021 tại khu

vực phía Nam hiện đã bị đứt gãy 90%, vốn chiếm tới 62% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành phải tạm

dừng sản xuất. Trong khi nhiều nhà máy tại các khu công nghiệp phía Nam không thể sáng đèn, thì tại miền Bắc,

một số nhà máy tại Bắc Giang, Bắc Ninh đã hoạt động trở lại sau đợt dịch bùng phát hồi cuối tháng 4, nhưng lao

động lấp đầy cao nhất tại doanh nghiệp chỉ đạt 80%. Rủi ro từ giao hàng chậm, mất khách hàng, ảnh hưởng rất lớn

đến phát triển ngành trong năm 2022.

Cạnh tranh với gạo Ấn Độ, giá gạo Việt Nam sẽ giảm? Do cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là Ấn Độ đã đẩy

mạnh xuất khẩu gạo trắng với giá rất rẻ làm cho thị trường thừa nguồn cung, giá giảm mạnh. Gạo Việt Nam sẽ chịu

nhiều áp lực cạnh tranh để xuất khẩu thị trường Philippines. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo vẫn đươc kỳ vọng lạc quan

nhờ nhu cầu tiêu thụ tăng tại các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Bangladesh.

Thế Giới.

FDI đổ vào Mỹ Latinh giảm mạnh nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ. Đại dịch COVID-19 đã đẩy hoạt động đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI) ở Mỹ Latinh giảm xuống mức chưa từng có kể từ năm 2010, với dòng vốn đổ về khu vực này

giảm 34,7% trong năm 2020, là mức giảm lớn nhất kể từ hơn một thập kỷ qua. Trên bình diện tiểu khu vực, FDI tại

Nam Mỹ ghi nhận mức giảm 40,4%, Trung Mỹ giảm 89,4%, và vùng Caribe giảm 25,5%. Brazil - quốc gia luôn đi

đầu về thu hút FDI trong năm vừa qua đã giảm mạnh 35,4%. Trong khi đó, xét theo lĩnh vực, vốn FDI giảm mạnh

Giá quặng sắt xuống thấp nhất kể từ 27/5. Giá quặng sắt giao tháng 9 trên sàn Đại Liên là 154,5 USD/tấn, giảm

5,6% so với ngày 4/8. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 27/5. Theo Fastmarkets, giá quặng 62% Fe nhập khẩu vào

miền bắc Trung Quốc ngày 6/8 ở mức 171,6 USD/tấn, giảm 6,5% so phiên đóng cửa ngày 5/8, thấp nhất kể từ

tháng 4. Cùng với đó, giá quặng 62% Fe tại cảng Thiên Tân, Trung Quốc ngày 5/8 là 171,9 USD/tấn, giảm 5,8% so

với ngày 4/8.

Sự Kiện Đáng Chú Ý Tuần Tới

12/08/2021 PAC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền (5%)

19/08/2021 VIP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (6%)

20/08/2021 SUM: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (1,73%)



Thống Kê Thị Trường
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Giao dịch tự doanh (ĐV:Tỷ đ)Giao dịch nước ngoài (ĐV:Tỷ đ)

Top mua bán nước ngoài (ĐV:Tỷ đ) Top mua bán tự doanh (ĐV:Tỷ đ)
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Tương Quan Biến Động Giữa Các Loại Tài Sản

VN Index & P/E Thị trường
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Biến động của VNIndex và các thị trường khác trong 3 tháng qua (%) 

Biến động thị trường hàng hóa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 700.00

 800.00

 900.00

 1,000.00

 1,100.00

 1,200.00

 1,300.00

 1,400.00

 1,500.00

VN-Index P/E

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%



Nhận Định Đầu Tư

Danh mục khuyến nghị hiện tại

Góc nhìn kỹ thuật

Đường giá duy trì khoảng cách lớn trên đường MA100 cho thấy xu hướng trung hạn vẫn là đi lên. Trong ngắn

hạn, các nhịp điều chỉnh chính là cơ hội để mở vị thế với mức giá tốt hơn. Vùng hỗ trợ gần 1,300 của VN Index.

Quan điểm đầu tư

Xu hướng hồi phục khá tốt tuần qua. Tận dụng các nhịp hồi phục hạ dần các cổ phiếu có vị thế yếu, tiếp tục

nắm giữ các cổ phiếu có xu hướng tích cực hơn và KQKD tăng trưởng mạnh trong Q2/2021.

Danh mục đóng vị thế

Đồ Thị Kỹ Thuật Một Số Mã Nổi Bật

HDG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE) GMD - Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)
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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

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.
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