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Nội dung kinh tế vĩ mô

❖ Mỹ: Lạm phát tăng vừa phải, giảm áp lực điều chỉnh chính sách

❖ Trung Quốc: Tình hình tài chính thắt chặt và chính sách PBOC sẽ tiếp tục nới

lỏng

❖ Ấn Độ: Sản xuất tiếp tục suy yếu, sản xuất công nghiệp rơi vào tăng trưởng âm

❖ Indonesia: Đầu tư suy giảm, kéo giảm tăng trưởng kinh tế chung

❖ Việt Nam: NHNN chủ trương không tăng lãi suất trong năm 2019

❖ Giá dầu: Nguồn cung của OPEC bị hạn chế, EIA tăng ước tính giá dầu



Đàm phán Mỹ-Trung không có kết quả, Trump đưa ra
tối hậu thư

Sự kiện

❖ Vòng đám phán thương mại Mỹ-Trung vòng thứ 11 kết thúc, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận

Hành động tiếp theo

❖ Mặc dù Tổng thống Trump đồng ý với nội dung của cuộc đàm phán, nhưng Mỹ có thể sẽ tiến hành áp

thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc trị giá 325 tỷ USD và Trung Quốc có thời gian 3 – 4

tuần để đạt thỏa thuận

Phân tích các tiềm năng

❖ Mỹ đã mất kiên nhẫn với chiến lược trì hoãn thay đổi của Trung Quốc

❖ Theo quy định trước đó, thuế quan mới bắt đầu sẽ mất khoảng 1 – 2 tháng, ngay sát hội nghị thượng

đỉnh G20 vào cuối tháng 06, mang lại cho TQ cơ hội thỏa hiệp cuối cùng

❖ Mặc dù các cuộc đàm phán chưa bị phá vỡ, việc leo thang thuế quan chắc chắn sẽ tác động đến niềm

tin của doanh nghiệp và gây áp lực lên nền kinh tế. Dự báo các tài sản rủi ro sẽ tiếp tục còn biến động

mạnh trong thời gian ngắn và chờ đợi phản ứng tiếp theo của TQ



Mỹ: Lạm phát tăng vừa phải, giảm áp lực điều chỉnh
chính sách

❖ CPI tháng 04 tăng 0.3%, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường là 0.4%

❖ Tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2.1%, tiếp tục tình trạng trì trệ trong quý đầu tiên, phản ánh

nhu cầu trong nước vẫn ở mức vừa phải

❖ Cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung bế tắc, điều này lo ngại nền kinh tế bất ổn và áp lực

lạm phát sẽ giảm bớt. Trong ngắn hạn, cuộc họp sẽ không thực hiện và chờ tình hình cải

thiện hơn



Trung Quốc: Tình hình tài chính thắt chặt và chính
sách PBOC sẽ tiếp tục nới lỏng

❖ Tài chính xã hội mới của Trung Quốc trong tháng 04 đã giảm đáng kể xuống còn 1.36 nghìn tỷ CNY,

trong đó các khoản vay CNY mới cũng giảm mạnh, cho thấy tình hình cho vay trong nước đã thắt chặt

đôi chút

❖ M1 cũng giảm mạnh, từ mức 4.6% xuồng còn 2.9%. Nhìn chung, tình hình tài chính không được cải

thiện, PBOC TQ buộc phải duy trì chính sách nới lỏng hơn, điều này sẽ điều chỉnh các vấn đề sai lầm

của chính sách trước đây
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Ấn Độ: Sản xuất tiếp tục suy yếu, sản xuất công
nghiệp rơi vào tăng trưởng âm

❖ Tốc độ tăng trưởng hàng năm của sản xuất công nghiệp trong tháng 03 là -0.1%, thấp

hơn so với ước tính 1.2%, đây là mức tăng trưởng âm đầu tiên trong 21 tháng

❖ Nhìn về triển vọng thị trường, NHTW đã cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, kỳ vọng

tiếp tục được kích thích



Indonesia: Đầu tư suy giảm, kéo giảm tăng trưởng
kinh tế chung

❖ Tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 là 5.07%, thấp hơn quý 4/2018 là 5.18% và ước tính của thị trường là 5.2%

❖ Trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 04, các nhà sản xuất đang giữ thái độ chờ đợi đối với triển vọng chính sách

trong tương lai. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đã giảm từ mức 10.9% xuống 3.8%, làm giảm hiệu suất tăng trưởng

kinh tế

❖ Trong tương lai, với việc tái đắc cử Tổng thống Jokowi, chính sách hỗ trợ tiếp theo dự kiến sẽ được đưa ra lần lượt

và động lực đầu tư cũng sẽ tăng trở lại



Việt Nam: NHNN chủ trương không tăng lãi suất trong
năm 2019

❖ Chỉ số PMI tháng 04 của Việt Nam tăng mạnh và chỉ đứng sau Myanma

❖ Tỷ giá tăng gần 1% trong tuần qua do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ-

Trung, nhưng đây chỉ là đà tăng ngắn hạn. Tỷ giá vẫn được kiểm soát dưới mức

2% theo kế hoạch đề ra

❖ Giải ngân đầu tư công chỉ đạt 16.45% trong 4 tháng đầu năm 2019, điều này

vẫn chưa đáp ứng được kế hoạch của Chính phủ cho nên luật sửa đổi đầu tư

công sẽ được sớm trình Quốc hội trong thời gian tới

❖ NHNN chủ trương không tăng lãi suất trong năm 2019, mặc dù lãi suất huy

động ở nhiều ngân hàng vẫn được neo lãi suất cao



Giá dầu: Nguồn cung của OPEC bị hạn chế, EIA tăng
ước tính giá dầu

❖ EIA phát hành đánh giá triển vọng giá dầu trong tháng 05, xem xét nguồn cung

hạn chế của Iran và Venezuela. Các quan chức đã điều chỉnh đáng kể sản

lượng của OPEC trong năm nay và năm tới. Ngoài ra, nhờ giá dầu tăng trở lại,

các quan chức đã điều chỉnh sản lượng của Mỹ lên 13.38 triệu thùng/ngày vào

năm tới

❖ Vì chính sách sản xuất của OPEC+ sẽ tiếp tục cho đến tháng 06/2019 và Mỹ

không thể tăng tốc sản xuất ngay lập tức, dẫn đến nguồn cung tiếp tục giảm



Các vấn đề chú ý tuần này

❖ Đàm phán thất bại, điều này sẽ hạn chế khẩu vị rủi ro của NĐT

❖ Trọng tâm sẽ chú ý vào dữ liệu bán hàng của Mỹ và Trung Quốc trong tháng 04.

Thị trường đánh giá số liệu việc làm sẽ kém hơn so với tháng trước và các tài

sản rủi ro sẽ biến động mạnh như cổ phiếu



Diễn biến thị trường chứng khoán

❖ TTCK Mỹ: Đàm phán không kết quả, thị trường tiếp tục biến động

❖ TTCK Trung Quốc: Thị trường giảm quá mức, hồi phục

❖ TTCK Asean và Ấn Độ: Ấn Độ tiếp tục suy yếu

❖ TTCK Việt Nam: Xu hướng tăng trung hạn có thể tiếp diễn



TTCK Mỹ: Đàm phán không kết quả, thị trường tiếp
tục biến động

Diễn biến tuần trước

❖ Đám phán thất bại khiến TTCK Mỹ và châu Âu

giảm mạnh lần lượt là -2.19% và -3.89%

Nhận định tuần này

❖ Cả Mỹ và TQ đều tuyên bố rằng các cuộc đàm

phán mang tính xây dựng và tiếp tục sẽ được

đàm phán, điều đó có nghĩa là cuộc đàm phán

vẫn chưa bị phá vỡ

❖ Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu sẽ còn rất thận

trọng và tác động tiêu cực lên xu hướng ngắn

hạn



TTCK Trung Quốc: Thị trường giảm quá mức, hồi
phục

Diễn biến tuần trước

❖ Xung đột thương mại đã nóng lên. Chỉ số

Shanghai giảm 4.52%

Nhận định tuần này

❖ Trump hy vọng hai bên vẫn có cơ hội hợp tác

và mong muốn có được thỏa thuận. Phản ứng

của TQ ở mức vừa phải, việc cải thiện thuế

suất chỉ là phương thức đàm phán

❖ Kỳ vọng TTCK sẽ hồi phục trong tuần này, tập

trung vào các BCTC hàng đầu cuat Tencent



TTCK Asean và Ấn Độ: Ấn Độ tiếp tục suy yếu

Diễn biến tuần trước

❖ Chỉ số PMI của Ấn Độ giảm trở lại, niềm tin NĐT bị

ảnh hưởng khiến TTCK giảm 3.85%

❖ Số liệu GDP không tích cực của Indonesia khiến

TTCK giảm 1.75%

Nhận định tuần này

❖ Tâm lý NĐT Ấn Độ tiếp tục bi quan và ảnh hưởng

tiêu cực lên TTCK trong tuần giao dịch này

❖ Dự kiến Tổng thống Jokowi sẽ tái đắc cử. Chính

sách hỗ trợ sẽ tiếp tục, điều này có thể thúc đẩy

niềm tin của NĐT và TTCK



TTCK Việt Nam: Khối ngoại bán ròng mạnh

Chỉ số

Điểm số 

phiên 

10/05/2019

% 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 952.55 -2.22% 3,688 -481 250

HNX-Index 105.86 -0.95% 426 -68 0

Upcom-Index 55.15 -1.11% 190 -13 0



Nhận định TTCK VN tuần 13 – 17/05/2019

❖ Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ hồi phục trong tuần giao dịch này

và thử thách vùng kháng cự 965 – 968 điểm. TTCK thế giới sẽ còn tác động tiêu

cực lên tâm lý nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng rủi ro này có thể sẽ giảm dần

trong những phiên tới

❖ Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG

❖ Khuyến nghị: Các nhà đầu tư trung hạn có thể cơ cấu lại danh mục và tích lũy

cổ phiếu ở nhịp điều chỉnh

❖ Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 49% cổ phiếu/51% tiền



Báo cáo cổ phiếu theo dõi

❖ Cổ phiếu khuyến nghị ngắn hạn: CTR, PVD (https://yuanta.com.vn/phan-

tich/morning-note-09-05-2019-nhom-dau-khi-se-tiep-tuc-dan-dat-thi-

truong-ctr-pvd)

❖ Top cổ phiếu chú ý: HSG (https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-

08-05-2019-muc-ho-tro-950-diem-van-duoc-giu-vung-hsg)

❖ Báo cáo chiến lược tháng 05/2019 (https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-

cao-chien-luoc-dau-tu-khu-vuc-thang-05-2019-mua-khi-giam-sau)

https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-09-05-2019-nhom-dau-khi-se-tiep-tuc-dan-dat-thi-truong-ctr-pvd
https://yuanta.com.vn/phan-tich/morning-note-08-05-2019-muc-ho-tro-950-diem-van-duoc-giu-vung-hsg
https://yuanta.com.vn/phan-tich/bao-cao-chien-luoc-dau-tu-khu-vuc-thang-05-2019-mua-khi-giam-sau
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