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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

Trước các thông tin gia tăng mạnh hơn các biện pháp

lockdown tại TP. Hồ Chí Minh thị trường nhanh chóng rơi

vào 1 phiên giảm mạnh, đưa chỉ số có tuần giảm điểm

mạnh nhất 3 tuần qua.

Thanh khoản tăng vọt cho thấy sự hoảng loạn lên cao và

tâm lý chốt lời được kích hoạt. Với hơn 2 tỷ USD giá trị

giao dịch.

Khối tự doanh có tuần mua ròng đầu tiên sau 3 tuần liên

tiếp xả ra. Đặc biệt trong phiên giảm mạnh hôm nay, lực

cầu mua vào xuất hiện mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, khối

ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng tuần qua, tập

chung xả GMD, NLG & MSN.

Thị trường đang bị yếu tố tâm lý chi phối rất lớn, về cơ

bản phiên thanh khoản tăng vọt như hiện tại cho thấy cầu

hấp thụ khá lớn. Chỉ số hoàn toàn có thể thêm 1 vài nhịp

rơi xuống thử thách vùng hỗ trợ mạnh 1,300 điểm. Trước

khi tìm được các điểm cân bằng. Tuy vậy, xu hướng

chính trong trung hạn vẫn là phục hồi.

Thị trường chứng khoán Thế Giới

Thị trường toàn cầu chịu áp lực xả rất mạnh sau 2 tuần

hồi phục vừa qua, đặc biệt là tại thị trường Châu Á. Các

biến chủng Delta đang làm cho kỳ vọng phục hồi kinh tế

của khu vực này trở nên mong manh hơn.

Thị trường hàng hóa cũng chứng kiến sự sụt giá mạnh

khi các lo ngại về tình hình dịch bệnh gia tăng. Đặc biệt

tại nhóm nguyên liệu thô như dầu, đồng và lúa mì. Vàng

cũng có 1 tuần tăng giá nhẹ thể hiện sự đồng thuận khi

các rủi ro gia tăng lên.

Thông Tin Nổi Bật

Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 03: Kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng. Ngoài thời gian cơ cấu nợ sẽ

được kéo dài đến 30-6-2022 thay vì 31-12-2021, việc miễn, giảm lãi, phí cũng được gia hạn tương tự khi các khoản

nợ đáp ứng hai yêu cầu sau. Thứ nhất, dư nợ phát sinh trước ngày 1-8-2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài

chính, dịch bệnh ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đối với các số dư nợ đến hạn sau ngày 17-7-

2021. Theo đó: các số dư này thuộc các khoản nợ của khách hàng phát sinh đến cuối tháng 7-2021 sẽ chịu ảnh

hưởng từ việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Thứ hai, số dư nợ phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi

trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến ngày 30-6-2022.

Thị trường thép Trung Quốc như 'núi lửa' chực phun trào. Bất chấp mục tiêu giới hạn sản lượng thép, có rất ít khu

vực ở Trung Quốc đã giảm sản lượng. Trên thực tế, tại quốc gia này, sản lượng thép giảm ở miền Bắc nhưng lại

tăng ở miền Nam. Để thực hiện kế hoạch về giảm thiểu ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo nguồn cung trong

nước, Trung Quốc đã tăng thuế xuất khẩu thép 2 lần chỉ trong 3 tháng và xóa bỏ các chính sách hoàn thuế xuất

khẩu đối với gần 170 sản phẩm thép. Do đó, đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nguồn cung thép tại nước này sẽ

giảm sút vào cuối năm 2021.

Thế Giới.

Chỉ số giá tiêu dùng của Nhật Bản đã giảm 0,2% trong tháng 7 so với một năm trước đó, đánh dấu tháng giảm thứ

12 liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm này nhỏ hơn so với dự báo là giảm 0,4% và giảm 0,5% trong tháng 6 do tác động

từ chi phí thực phẩm và nhiên liệu tăng, bao gồm cả chi phí xăng dầu tăng đột biến 19,6%.

Doanh số bán lẻ của Anh đã bất ngờ giảm trong tháng 7. Doanh số giảm 2,5% so với tháng 6, mức giảm lớn nhất

kể từ tháng 1 khi Anh quay trở lại tình trạng đóng cửa. Các nhà kinh tế do Reuters thăm dò đã dự đoán mức tăng

0,4% so với tháng trước.

Sự Kiện Đáng Chú Ý Tuần Tới

24/08/2021 NBP: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (15%

24/08/2021 PHS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (3,3%)

25/08/2021 SPH: Ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại của năm 2020 bằng tiền (12%)



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
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Nhận Định Đầu Tư

Danh mục khuyến nghị hiện tại

Góc nhìn kỹ thuật

Chỉ số chịu áp lực bán rất mạnh đi kèm thanh khoản tăng vọt. Đường giá nhanh chóng lao xuống nằm dưới

đường MA20 đưa ra các các cảnh báo trong ngắn hạn. Về xu hướng trung hạn vẫn là phục hồi, khi đường giá

vẫn duy trì nằm trên MA100.

Quan điểm đầu tư

Trong ngắn hạn, sẽ vẫn có các nhịp bán xuống khi lượng hàng mắc kẹt vẫn còn. Không loại trừ các kịch bản

nhún về vùng 1,250 với VN Index để kiểm tra mốc hỗ trợ này và tìm 1 điểm cân bằng. Tuy vậy, trong trung hạn,

duy trì quan điểm xu hướng chính vẫn là hồi phục. Các nhịp sụt giảm là cơ hội mở vị thế với mức giá tốt nhất.

Danh mục đóng vị thế

Đồ Thị Kỹ Thuật Một Số Mã Nổi Bật

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (UpCOM)
Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình 

Thạnh (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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