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Nội dung kinh tế vĩ mô

❖ Mỹ: Dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến

❖ Trung Quốc: PMI hồi phục, nhu cầu vẫn còn thấp

❖ Indonesia: NHTW ổn định tỷ giá hối đoái

❖ Việt Nam: Hoạt động thương mại ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm



Mỹ: Dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến

❖ Đơn đặt hàng sản xuất và đơn đặt hàng mới đều tăng

❖ Chỉ số việc làm cải thiện ở tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tăng mạnh ở lĩnh vực phi nông nghiệp

❖ Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đã có sự ổn định. Đồng thời, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể sẽ

được thiết lập trong cuối quý 2/2019



Trung Quốc: PMI hồi phục, nhu cầu vẫn còn thấp

❖ Chỉ số PMI tháng 03/2019 tăng trên mức 50, trong đó đơn đặt hàng mới và sản xuất đều hồi phục sau

khi các nhà sản xuất quay trở lại hoạt động

❖ Tuy nhiên, số lượng nhân viên và hàng tồn kho thành phẩm tương đối thấp. Nhu cầu tổng thể vẫn chưa

phục hồi. Điều này cho thấy các nhà sản xuất vẫn đang chờ chính sách hỗ trợ của Chính phủ
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Indonesia: NHTW ổn định tỷ giá hối đoái

❖ Chỉ số CPI tháng 02 chỉ đạt ở mức 2.48%, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 2.51%.

Chính phủ tiếp tục kiểm soát lạm phát

❖ NHTW tiếp tục can thiệp vào đồng Rupiah để ổn định tỷ giá hối đoái
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Việt Nam: Hoạt động thương mại ghi nhận tốc độ
tăng trưởng chậm

❖ Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý 1/2019 tăng 6.8% so với cùng kỳ

năm 2018. Trong đó, xuất khẩu tăng 4.7% (còn quý 1/2018 là 24.5%), nhập

khẩu tăng 8.9% (còn quý 1/2018 là 13.2%)

❖ Thặng dư thương mại quý 1/2019 là 536 triệu USD, còn trong quý 1/2018 là 2.7

tỷ USD. Dư địa dự báo sẽ duy trì tăng trưởng xuất khẩu duy trì tăng trưởng 7 –

8% trong năm 2019 là các hiệp định thương mại CPTPP và EVFTA

❖ Lãi suất liên ngân hàng giảm đầu tuần và có xu hướng tăng nhẹ ở các phiên

cuối tuần do NHNN liên tục hút ròng nội tệ thông qua kênh phát hành tín hiệu

trên OMO



Diễn biến thị trường chứng khoán

❖ TTCK Mỹ: Xu hướng tăng tiếp tục

❖ TTCK Trung Quốc: Tiếp tục xác lập các đỉnh cao mới

❖ TTCK Asean và Ấn Độ: NHTW Ấn Độ tiếp tục cắt giảm lãi suất, hỗ trợ đà tăng

TTCK

❖ TTCK Việt Nam: Khối ngoại duy trì tuần mua ròng



TTCK Mỹ: Xu hướng tăng tiếp tục

Diễn biến tuần trước

❖ Chỉ số sản xuất cải thiện và đàm phán thương mại

Mỹ - Trung có nhiều chuyển biến tích cực. Chỉ số

S&P500 tăng 2.05%

Nhận định tuần này

❖ Mùa BCTC bắt đầu, đặc biệt là các công ty tài

chính sẽ công bố đầu tiên với kỳ vọng lợi nhuận ở

nhóm này sẽ giảm 3.9%

❖ Tuy nhiên, tình hình thương mại Mỹ - Trung được

cải thiện. Đồng thời, biên bản họp của Fed sẽ phát

đi tín hiệu ôn hòa. Hai yếu tố chính này sẽ hỗ trợ

cho đà tăng của TTCK Mỹ trong tuần này



TTCK Trung Quốc: Tiếp tục xác lập các đỉnh cao

Diễn biến tuần trước

❖ Chỉ số PMI hồi phục. Đồng thời, các chính sách

giảm phí của Chính phủ tiếp tục phát huy tác dụng

và dự kiến sẽ giảm chi phí chung của ngành hàng

không. Chỉ số Shanghai tiếp tục xác lập các đỉnh

cao và đóng cửa tăng 5.04%

Nhận định tuần này

❖ Tình hình thương mại được cải thiện và nhà đầu tư

sẵn sàng tham gia vào thị trường. Kỳ vọng lạc quan

về sự hồi phục của nền kinh tế sẽ giúp chỉ số

Shanghai duy trì đà tăng với mức kháng cự gần

nhất là 3,330 điểm



TTCK Asean và Ấn Độ: NHTW Ấn Độ tiếp tục cắt giảm
lãi suất, hỗ trợ đà tăng TTCK

Diễn biến tuần trước

❖ NHTW Ấn Độ tiếp tục cắt giảm lãi suất và cuộc đàm

phán Mỹ-Trung đã hỗ trợ cho chỉ số SENSEX tăng

0.5%

❖ Áp lực thâm hụt tại Indonesia, khiến chỉ số JCI giảm

0.1% trong tuần qua

Nhận định tuần này

❖ Việc duy trì cắt giảm lãi suất của Ấn Độ xuống còn

7.2% trong năm này sẽ hỗ trợ cho đà tăng của TTCK

nước này

❖ Indonesia không có ý định cắt giảm lãi suất và giá dầu

đang tăng lên, điều này có thể sẽ tác động tiêu cực

lên TTCK và khiến chỉ số JCI đi ngang trong tuần tới



TTCK Việt Nam: Khối ngoại duy trì tuần mua ròng

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 989.26 0.87% 4,036 186 7.28

HNX-Index 107.87 0.40% 436 27 0

Upcom-Index 56.93 -0.99% 291 33 0



Nhận định TTCK VN tuần 08 – 12/04/2019

❖ Ngày 11/04/2019, diễn ra cuộc họp của Fed và dự kiến là chính sách ôn hòa.

Đồng thời, OPEC tiến hành họp định kỳ bào ngày 11/04/2019 để đưa ra chính

sách mới và dự báo OPEC sẽ duy trì cắt giảm sản lượng để hỗ trợ đà tăng của

thị trường

❖ Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG và chỉ số VN-Index có thể sẽ duy

trì đà tăng về vùng giá 1,015 – 1,020 điểm trong tuần này

❖ Khuyến nghị: Các nhà đầu tư trung hạn tiếp tục tăng dần tỷ trọng cổ phiếu vào

các nhóm cổ phiếu dự báo tiếp tục tăng trưởng như ngân hàng, bất động sản

khu công nghiệp và vốn hóa vừa, dịch vụ dầu khí, nhiệt điện,…

❖ Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 59% cổ phiếu/41% tiền mặt
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