BÁO CÁO
CHIẾN LƯỢC TUẦN GIAO DỊCH
18.07 - 24.07.2022

NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2022

Vietcaplink – Kết nối nguồn lực

PHẦN 1

TỔNG KẾT TUẦN 30
PHẦN 2

CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TUẦN 31
PHẦN 3

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN

1

PHẦN 1

TỔNG KẾT TUẦN 30

2
Vietcaplink – Kết nối nguồn lực

▶ TTCK: VNINDEX có tuần tăng điểm với thanh khoản cải thiện

VNINDEX đóng cửa tuần thứ 30 của năm 2022 với 3 phiên giảm, 2
phiên tăng có thêm 7,94 điểm tương đương 0,68% đóng cửa tại
1.179,25 điểm.
Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 11.534 tỷ đồng,
tăng 3,2% so với tuần trước đó nhưng vẫn giảm 16,3% so với trung bình
5 tuần và 39,6% so với trung bình 20 tuần trước.
Hành vi của các nhóm nhà đầu tư: Nhà đầu tư cá nhân trong nước là
bên mua ròng duy nhất, Tổ chức trong nước, Tự doanh và Nước ngoài
bán ròng.
Xu hướng Dòng tiền: Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Bất
động sản, Tài nguyên cơ bản, Xây dựng và vật liệu giảm ở nhóm Ngân
hàng, Dầu khí, Bán lẻ
Nhóm ngành đáng chú ý trong tuần: Tài nguyên cơ bản
Sức mạnh dòng tiền: Dòng tiền tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa
VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30.
Nước ngoài: bán ròng 1.180 tỷ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch
khớp lệnh, họ bán ròng 674 tỷ đồng.
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CHIẾN LƯỢC THỊ
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▶ TTCK: Xu hướng kỹ thuật

•

Trên đồ thị ngày, VN-Index đã tăng tốt lại sau khi test hỗ trợ
tốt quanh giá 1150 và bật lên. Trong phiên cuối tuần, thị
trường đã chạm vào kháng cự ngắn hạn giá 1187 và điều
chỉnh nhẹ lại cho thấy đây là kháng cự khá cứng ở nhịp hồi
này của thị trường.

•

Lực bán trong phiên cuối tuần đã gia tăng lại khi gặp kháng
cự ngắn hạn giá 1187 nhưng dòng tiền vẫn đang ở mức tốt
giúp cho thị trường không bị giảm quá sâu.

•

VN-Index với tín hiệu phân kỳ dương với chỉ báo RSI và đã
xác nhận ở cuối tuần trước và đã tăng lại ở tuần qua mặc
dù khá yếu nhưng đã cho thấy cân bằng ở vùng ngắn hạn
này và có khả năng tăng lại tiếp tục. Thêm nữa, chỉ báo này
cũng đã break qua khỏi trend line giảm càng cho thấy sức
mạnh đã cải thiện để tăng tiếp với xác suất đang cao dần.
Thị trường đã vượt qua khỏi EMA10 giá 1178 và tạm cân
bằng trên hỗ trợ này ở những phiên cuối tuần.

•

Thị trường đã vượt qua khỏi EMA10 giá 1178 và tạm cân
bằng trên hỗ trợ này ở những phiên cuối tuần, cùng với đó
VN-Index đã braek qua khỏi kháng cự trại trend line giảm từ
đỉnh 1313 trong mẫu hình tam giác giảm ở đáy với thanh
khoản gia tăng, cho tín hiệu mạnh hơn để hồi phục.
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▶ TTCK: Kỳ vọng gì ở tuần 31?

1. Mùa kết quả kinh doanh:
•
•

Tính đến ngày 15/7/2022, có 84/1702 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết (chiếm 28,5% tổng giá trị vốn hóa trên 3 sàn) đã công bố
chính thực hoặc đưa ra ước tính KQKD cho Q2-2022, lợi nhuận +24,6%YoY, chủ yếu được đóng góp bởi 11/27 Ngân hàng
+36,9%YoY.
Tuy nhiên, giá nhiều cổ phiếu đã phản ánh trước kết quả kinh doanh và trong tuần không còn chạy theo kết quả kinh doanh Q2/2022
nữa như HPG, PNJ, BSR khi giá cổ phiếu và dự báo kết quả kinh doanh trái ngược nhau.

2. Ảnh hưởng của các lịch sự kiện:
•
•

Đáo hạn phái sinh: Ngày 21/7/2022 (Thứ 5) do đó các cổ phiếu trụ có thể có những biến động cuối phiên tác động đến chỉ số.
Theo lịch review định kỳ vào ngày 18/7/2022 (Thứ 2), các nhà phân tích dự báo VIB sẽ được vào VN30 thay cho PNJ. Việc review
cũng có thể tác động nên các cổ phiếu này.

3. Môi trường quốc tế: Tiếp tục biến động khó lường
•
•

Trong tuần này sẽ có các thông tin về Lạm phát của các nước Châu Âu.
Quyết định về lãi suất và định hướng của ngân hàng Trung ương: Anh (định hướng), EU (kỳ vọng tăng lãi suất 0,25%), và Nhật bản
(dự báo giảm lãi suất 0,1%).
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PHẦN 3

QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN
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▶ Rủi ro thị trường và tỷ trọng danh mục

§

Hiện tại, đà hồi phục của thị trường tuy không
mạnh nhưng đang cho thấy tâm lý của các nhà
đầu tư tốt dần lên làm chỉ báo tâm lý thị trường
“rủi ro hơn”.

§

Trong khi đó, chỉ báo Lợi tức và định giá thị
trường đang ở mức rủi ro thấp, hàm ý tiềm năng
thị trường tăng giá đang cao hơn so với giảm
giá.

§

Tổng hợp, với mức độ rủi ro hiện tại, chúng tôi
khuyến nghị NĐT duy trì trạng thái Cổ
phiếu:Tiền mặt ở mức 80:20, với các cổ phiếu
nhóm đầu tư giá trị.

Nguồn: SSI Research
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▶ Danh mục cổ phiếu theo dõi
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

THANK
YOU

Bản báo cáo này của VIETCAPLINK chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về
tình hình hoạt động của doanh nghiệp cũng như diễn biến thị trường chứng khoán Việt
Nam. Thị trường chứng khoán có nhiều rủi ro tiềm ẩn và bất ngờ. Báo cáo này không
được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào
hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các
thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra
những quyết định đầu tư cho riêng mình. Nhà đầu tư được khuyến cáo nên liên hệ trực
tiếp với chuyên gia phân tích của VIETCAPLINK để được nghe tư vấn chi tiết, hướng
dẫn cách thức sử dụng báo cáo sao cho đạt hiệu quả cao nhất khi đưa ra quyết định đầu
tư.
Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên
những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong
báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất tại thời điểm đưa
ra báo cáo. Tuy nhiên, VIETCAPLINK không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác
tuyệt đối của những thông tin nêu trên. VIETCAPLINK sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm
nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những
tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần VIETCAPLINK, tất cả những hành
vi sao chép, trích dẫn một phần hay toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công
ty Cổ phần VIETCAPLINK
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETCAPLINK (VCL)
Tầng 8, Thăng Long Tower, 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Hà Nội
Chuyên viên Quản lý tài sản
Trịnh Ngọc Khiêm
khiemtn@vietcaplink.vn
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