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TTCK Mỹ: Tập trung vào đàm phán Mỹ - Trung

Diễn biến tuần trước

❖ Bộ trưởng tài chính Mỹ nói rằng các cuộc đàm

phán đã tiến bộ, cải thiện đường cong lãi suất

Nhận định tuần này

❖ Một số dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được

công bố, Đồng thời, cuộc đàm phán cũng

được chuyển đến Washington để tiếp tục,

BCTC trong quý đầu tiên cũng dần được công

bố và tâm lý nhà đầu tư cũng đang chuyển

sang trạng thái quan sát. TTCK Mỹ có thể tiếp

tục biến động mạnh



TTCK Trung Quốc và Hongkong: Nền kinh tế dự kiến
ổn định và thị trường sẽ duy trì đà tăng

Diễn biến tuần trước

❖ Dữ liệu sản xuất Mỹ và châu Âu không như mong đợi,

nhưng đàm phán Mỹ - Trung đã tác động tích cực lên

TTCK Trung Quốc và đóng cửa tuần chỉ số Shanghai

-0.44%. Còn chứng khoán Hongkong được thúc đẩy

bởi TTCK Trung Quốc và HSI đóng cửa tuần -0.22%

Nhận định tuần này

❖ Chỉ số PMI Trung Quốc tăng trở lại và kỳ vọng nền

kinh tế sẽ ổn định hơn trong những tháng tới. Về

TTCK Hongkong, HKMA đang tìm cách kiểm soát tỷ

giá hối đoái và tạo áp lực lên thị trường để kiểm soát

tỷ giá, áp lực tỷ giá lên ngắn hạn cho nên điều này sẽ

ảnh hưởng tiêu cực lên diễn biến chỉ số HSI



TTCK ASEAN và Ấn Độ: NHTW tiếp tục chi phối, Ấn
Độ vẫn mạnh

Diễn biến tuần trước

❖ Indonesia đã công bố chống bán phá giá lên sản phẩm thép

ở nhiều quốc gia. Thị trường lo lắng rằng Indonesia đang bị

đe dọa với việc trả đũa thương mại và tác động tiêu cực lên

TTCK. Chỉ số JCI -0.87% trong tuần trước

❖ Ngân hàng Ấn Độ tuyên bố sẽ nới lỏng các hạn chế đối với

đầu tư nước ngoài. Tâm lý NĐT lạc quan, chỉ số Sensex

+1.33% trong tuần trước

Nhận định tuần này

❖ Ấn Độ quyết định giữ mức lãi suất. Chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp

tục giữ thái độ ôn hòa và giúp TTCK tăng mạnh

❖ Chỉ số PMI của Indonesia sẽ tăng trở lại trong tháng

03/2019 và việc tiếp tục mở rộng sản xuất sẽ hỗ trợ cho

TTCK



TTCK Mỹ Latinh: Brazil tiếp tục hồi phục

Diễn biến tuần trước

❖ Triển vọng tích cực trong quý đầu tiên của

NHTW. Thị trường rất lạc quan rằng chính

sách tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì nới lỏng. Đóng

cửa tuần, chỉ số Bovespa +1.79%

Nhận định tuần này

❖ Tuần này, Brazil sẽ công bố chỉ số PMI và việc

tiếp tục mở rộng năng lượng khí sẽ làm tăng

niềm tin của NĐT và thúc đẩy đà tăng của thị

trường



Việt Nam: PMI tháng 03 cao nhất trong đầu năm

❖ Tăng trưởng GDP quý 1/2019 tăng 6.79% so với cùng kỳ cho thấy mức tăng trưởng vẫn được giữ ổn định và chưa

ảnh hưởng nhiều từ việc tăng giá điện. Dự báo GDP vẫn đảm bảo tăng trưởng 6.5 – 6.8% trong năm 2019

❖ Vốn FDI đăng ký quý 1/2019 tăng hơn 86% so với cùng kỳ. Trong đó, nhà đầu tư Hong Kong chiếm 77.7%

❖ Tỷ lệ lạm phát tăng 2.7% trong tháng 03/2019, đây là tháng thứ 3 tăng liên tiếp, nhưng lạm phát vẫn có thể kiểm soát

dưới mức 4% trong năm 2019

❖ PMI tháng 03/2019 đạt mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm. Số lượng đơn đặt hàng mới cũng tăng mạnh và giá bán

đầu ra dự báo sẽ tiếp tục giảm



Diễn biến TTCK VN tuần 25 – 29/03/2019

Chỉ số
Điểm số phiên 

29/03/2019

% thay đổi 

Index

GTGD trung 

bình 1 tuần 

(tỷ VNĐ)

Tổng GTGD ròng 

của khối ngoại 

(tỷ VNĐ)

Tổng GTGD ròng 

của khối tự doanh 

(tỷ VNĐ)

VN-Index 980.76 0.12% 4,153 470.7 13.5

HNX-Index 107.44 -0.44% 531 29.8 0

Upcom-Index 57.5 0.88% 316 10.9 0



Nhận định TTCK VN tuần 01 – 05/04/2019

❖ Nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục thận trọng trong tuần giao dịch tới và phân hóa do

ảnh hưởng từ KQKD quý 1/2019. Dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động

quanh mức 980 điểm trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, xu hướng trung hạn

của chỉ số VN-Index vẫn duy trì ở mức TĂNG

❖ Khuyến nghị: Các nhà đầu tư trung hạn tiếp tục tích lũy cổ phiếu và chú ý vào

xu hướng ở từng cổ phiếu. Chúng tôi ưa thích nhóm ngành ngân hàng, BĐS

khu công nghiệp, nhiệt điện, bán lẻ, dầu khí

❖ Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 56% cổ phiếu/44% tiền mặt
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