
BÁO CÁO TUẦN
Khu vực và Việt Nam

20/05/2019

Phòng Nghiên cứu và Phân tích khối KHCN YSVN



Nội dung kinh tế vĩ mô

❖ Mỹ: Động lực bán hàng thấp hơn một chút

❖ Trung Quốc: Hiệu ứng lễ hội mùa xuân đã lắng xuống và dữ liệu sản xuất, bán

hàng và đầu tư đều giảm trở lại

❖ Ấn Độ: Lạm phát vừa phải, nền kinh tế yếu, lãi suất tiếp tục giảm

❖ Indonesia: Tỷ giá biến động, NHTW tiếp tục chính sách lãi suất cao

❖ Việt Nam: Dòng vốn FDI gia tăng nhờ căng thẳng Mỹ-Trung

❖ Giá dầu: Nhu cầu Mỹ đang tăng lên, nhưng tồn kho vẫn ở mức cao

❖ Vàng: Giá vàng tiếp tục tăng



Mỹ: Động lực bán hàng thấp hơn một chút

❖ Doanh số bán lẻ trong tháng 04/2019 giảm 0.2% so với tháng trước. Điểm tích cực là tốc độ

tăng trưởng hàng năm đã tăng trở lại 5%, cao hơn so với tháng trước cho thấy việc mở rộng

vẫn chưa đảo ngược

❖ Trong cùng tháng, chỉ số nhập khẩu tăng 0.2% so với tháng trước, thấp hơn dự báo của thị

trường là 0.7%



Trung Quốc: Hiệu ứng lễ hội mùa xuân đã lắng xuống và
dữ liệu sản xuất, bán hàng và đầu tư đều giảm trở lại

❖ Sản lượng công nghiệp của TQ đã giảm xuống còn 6.2% so với cùng kỳ, phản ánh sự

suy giảm của hiệu ứng mùa xuân hàng năm và sự chậm trễ trong sản xuất của 51 công

ty vào đêm trước kỳ nghỉ. Dự liệu này còn tốt hơn so với tháng 01 và tháng 02 cho thấy

nó không phải là tín hiệu tiêu cực của nền kinh tế

❖ Đầu tư sản xuất giảm xuống 2.5%, nhưng tăng trưởng đầu tư cơ sở hạ tầng ổn định ở

mức 4.4% và tổng đầu tư cố định lũy kế được 6.1%
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Ấn Độ: Lạm phát vừa phải, nền kinh tế yếu, lãi suất
tiếp tục giảm

❖ Tốc độ tăng trưởng CPI đạt 2.92% trong tháng 04 và duy trì ở mức trung vị 4% của

NHTW trong 9 tháng liên tiếp. Nhìn chung, lạm phát vừa phải, cùng với sự tăng trưởng

âm trong sản xuất công nghiệp, ô tô cho thấy NHTW vẫn còn room để cắt giảm lãi suất

❖ Thị trường kỳ vọng NHTW sẽ tiếp tục cắt giảm thêm một lần lãi suất trong 6 tháng tới



Indonesia: Tỷ giá biến động, NHTW tiếp tục chính
sách lãi suất cao

❖ NHTW đã duy trì tỷ lệ chính sách lãi suất không thay đổi ở mức 6%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường

❖ Do ảnh hưởng của tháng ăn chay, việc mở rộng nhập khẩu gây ra thiệt hại của các quỹ, cùng với xung

đột thương mại Mỹ-Trung lại nổ ra, rủi ro thị trường tăng cao, dẫn đến làn sóng rút vốn nước ngoài ra

khỏi thị trường

❖ Trong tình hình tỷ giá biến động, NHTW vẫn duy trì chính sách lãi suất cao, chờ tỷ giá ổn định



Việt Nam: Dòng vốn FDI gia tăng nhờ căng thẳng Mỹ-
Trung

❖ FDI giải ngân trong 4 tháng đầu năm tăng 7.5% so với cùng kỳ. Đồng thời, FDI đăng ký mới tăng thêm và thông qua M&A tăng

mạnh 81% so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 4 với tổng FDI đăng ký và tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái

❖ Thặng dư ngân sách đạt mức 19,200 tỷ đồng trong tháng 04 và tổng thặng dư được 88,000 tỷ đồng, nguyên nhân cũng chủ

yếu là do việc chi ngân sách tăng trậm

❖ Dự trữ ngoại hối tăng và hỗ trợ tỷ giá ổn định, tránh các tác động tiêu cực từ bên ngoài

❖ Sản xuất than cốc và sản phẩm dầu mỏ tinh chế giúp duy trì chỉ số sản xuất công nghiệp ở mức cao với mức tăng 77.5%
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Giá dầu: Nhu cầu Mỹ đang tăng lên, nhưng tồn kho
vẫn ở mức cao

❖ Tính đến ngày 10/05, tồn kho dầu của Mỹ tăng 5.4 triệu thùng, cao hơn 9.1% so với mức

trung bình 5 năm. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu đạt 3.35 triệu thùng mỗi ngày và tỷ lệ sử

dụng công suất cũng tăng lên 90.5%, phản ánh nhu cầu tăng

❖ Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 10 thùng xuống còn 12.1 triệu thùng mỗi ngày và số lượng

giàn khoan giảm 3 xuống còn 802, mức thấp mới trong hơn 1 năm, chủ yếu là từ Mexico.

Tuy nhiên, theo ước tính của EIA, sản lượng dầu của Mỹ sẽ tiếp tục tăng



Vàng: Già vàng tiếp tục tăng

❖ Tính đến ngày 14/05, vị thế Long của các nhà đầu cơ tương lai đã tăng từ 49,000 lên

124,500, lên mức cao nhất trong năm nay. Điều này phản ánh mối quan tâm của thị

trường đến thương mại Mỹ-Trung và nhà đầu tư vẫn đang trú ẩn vào tài sản này

❖ Tính đến ngày 17/05, GLD ETF tăng 2.94 tấn lên 736.17 tấn, lần hồi phục đầu tiên sau 7

tuần, phù hợp với kỳ vọng của các nhà đầu cơ



Diễn biến thị trường chứng khoán

❖ TTCK Mỹ: Tiếp tục không chắc chắn

❖ TTCK Trung Quốc: Xu hướng giảm

❖ TTCK Asean và Ấn Độ: Cuộc bầu cử của Đảng Cầm Quyền rất sáng sủa, Ấn Độ

tăng mạnh

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



TTCK Mỹ: Tiếp tục không chắc chắn

Diễn biến tuần trước

❖ Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục ảnh

hưởng đến diễn biến TTCK Mỹ. Chỉ số S&P500

đóng cửa giảm -0.76%

Nhận định tuần này

❖ Tuần này, QECD sẽ công bố triển vọng nền kinh tế.

Sự không chắc chắn của cuộc đàm phán Mỹ-Trung

đang nóng lên và lo ngại thị trường còn chịu áp lực

điều chỉnh. Đồng thời, thời gian đàm phán vẫn

chưa ấn định cụ thể

❖ Chỉ số S&P500 sẽ biến động trong vùng giá 2,800 –

2,940 điểm



TTCK Trung Quốc: Xu hướng giảm tiếp tục

Diễn biến tuần trước

❖ Mặc dù việc áp thuế của hai bên từng gây ra sự

hoảng loạn cho thị trường, nhưng thái độ của

Trump đã nhẹ nhàng hơn

❖ Chỉ số Shanghai đóng cửa giảm -1.94%

Nhận định tuần này

❖ Các cuộc đám phán sẽ được nối lại trong tương lai

gần và dự kiến sẽ gặp lại nhau tại hội nghị G20 ở

Nhật Bản vào cuối tháng 06

❖ Xu hướng trung hạn vẫn duy trì ở mức GIẢM. Tuy

nhiên trong ngắn hạn, chỉ số Shanghai đang được

hỗ trợ bởi 2,850 điểm



TTCK Asean và Ấn Độ: Cuộc bầu cử của Đảng Cầm
Quyền rất sáng sủa, Ấn Độ tăng mạnh

Diễn biến tuần trước

❖ Các nhà đầu tư dự kiến Đảng Cầm Quyền sẽ được bầu lại.

Điều này đã hỗ trợ tích cực cho đà hồi phục của TTCK. Chỉ

số Sensex tăng 1.25%

❖ Tổng thống Indonesia tuyên bố gian lận bầu cử, cộng với

việc căng thẳng thương mại cũng đang tác động tiêu cực lên

TTCK. Chỉ số JCI giảm 6.16%

Nhận định tuần này

❖ Tổng thống Modi có thể sẽ được bầu lại chức vụ Thủ tướng,

điều này có thể sẽ thúc đẩy niềm tin của NĐT và khiến

TTCK tích cực

❖ Ủy ban bầu cử Indonesia sẽ công bố kết quả vào ngày

22/05, dự kiến Tổng thống Jokowi sẽ được bầu lại. Điều này

sẽ giúp loại bỏ sự bất ổn chính trị hiện tại và TTCK ngừng

giảm. Đánh giá ổn định



TTCK Việt Nam: Thị trường đang trong giai đoạn tích
lũy

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 976.48 2.51% 3,752.82 -683.09 108.90

HNX-Index 105.79 -0.07% 489.34 -306.72 0.00

Upcom-Index 55.24 0.16% 266.91 -24.20 0.00



Nhận định TTCK VN tuần 20 – 24/05/2019

❖ Chúng tôi dự báo chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 1,000 điểm trong

tuần giao dịch này. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy

và dòng tiền sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu

❖ Tỷ giá hạ nhiệt và tỷ lệ Premium của các quỹ ETF ngoại đã tăng mạnh trở lại

cho thấy khối ngoại sẽ giảm dần lượng bán ròng và có thể quay trở lại mua ròng

trong tuần này

❖ 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
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