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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Tuần giao dịch 6/4 - 10/4, thị trường hồi phục mạnh mẽ với 

mức thanh khoản được cải thiện đáng kể so với tuần trước. 

Hầu hết các ngành đều có sự phục hồi, dẫn đầu là những 

ngành có tính thị trường cao như ngân hàng, dầu khí, bất 

động sản, chứng khoán…Bên cạnh đó những thông tin liên 

quan đến việc OPEC cùng đồng minh nhất trí giảm 10 triệu 

thùng/ngày trong tháng 5 và 6, 8 triệu thùng/ngày từ tháng 

7 đến hết năm 2020 và 6 triệu thùng/ngày kể từ ngày 

1/1/2021 cho đến hết tháng 4/2022. Mặc dù đây không phải 

mức kỳ vọng ban đầu của giới đầu tư nhưng phần nào tác 

động tích cực đến thị trường chứng khoán trong nước và 

khu vực.  

Theo đó, VN-Index dừng ở mức 757,94 điểm, tăng 8% so 

với tuần trước. HNX-Index tăng 8,5% lên 106,18 điểm. Các 

cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho chỉ số là VHM, VCB và 

GAS, đóng góp lần lượt 8,99, 5,40 và 4,32 điểm. Ngoài ra 

các cổ phiếu khác như VRE tăng 22% so với tuần trước, lên 

23.800 đồng/cp, BID tăng 7,6% lên 36.900 đồng/cp, MSN 

tăng 15%, VJC tăng 9,2%...góp phần giúp các chỉ số hồi 

phục. 

Đứng đầu trong danh sách tăng giá sàn HoSE là HSL của 

Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La (HoSE: HSL) với hơn 

39%. Trong 5 phiên giao dịch tuần này, HSL đều tăng trần. 

Tính rộng ra thì HSL đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp. 

Trước đó, giá cổ phiếu của HSL liên tục lao dốc từ mức 

đỉnh gần 23.000 đồng/cp vào tháng 10/2018 xuống còn 

3.380 đồng/cp (31/3/2020), trước khi tăng mạnh trong mấy 

phiên gần đây. Theo báo cáo tài chính năm 2019 với doanh 

thu thuần đạt hơn 464 tỷ đồng, tăng 48,33% so với năm 

trước và lợi nhuận sau thuế tăng 34,12%, đạt hơn 47 tỷ 

đồng. Điều đáng lưu ý là khoản doanh thu thuần và lợi 

nhuận sau thuế này chủ yếu đến từ công ty con và công ty 

liên kết. 

 

 

 

Diễn biến thị trường trong tuần 

  VNIndex HNXIndex 

Điểm số 757.94 106.18 

Thay đổi (%) +8.00%  +8.5% 

KLGD (Triệu CP/phiên) 210.48 25.63 

GTGD (Tỷ VNĐ/phiên) 6789 299 

 

 

 
    

Tâm điểm nhóm ngành trong tuần 

5 ngành diễn biến tích 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Bảo hiểm 7.4% BVH, PGI 

Truyền thông 3.9% YEG, PNC 

Thực phần và đồ uống 1.9% VNM, SAB 

Bất động sản -0.1% VIC, NVL 

Y tế -1.4% DHG, DBD 

5 ngành diễn biến tiêu 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Bán lẻ -16.1% MWG, FRT 

Tài nguyên cơ bản -11.5% HPG, HSG 

Ô tô và phụ tùng -9.2% TCH, DRC 

Dịch vụ tài chính -8.7% SSI, HCM 

Công nghệ thông tin -8.3% FPT, SAM 
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TIN TỨC TRONG NƯỚC 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Giảm 10% giá điện cho cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giảm giá điện và tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch Covid-19 

tháng 4-6 từ Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực (EVN). Theo đó, giá điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt sẽ 

được giảm 10% cho bậc 1-4 (dưới 300 kWh/tháng). Đồng thời, các cơ sở cách, ly khám chữa tập trung bệnh nhân 

nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 được miễn hoàn toàn tiền điện. 

Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện giảm giá điện 

và giảm tiền điện.  

Theo tính toán của bộ này, tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, 

trong đó, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được 

hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng.  

Thủ tướng đồng ý nối lại xuất khẩu gạo 

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng về xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh, hạn 

hán và xâm nhập mặn. Theo đó, sau khi cân nhắc tình hình và ý kiến của các bộ ngành, Thủ tướng đồng ý cho phép 

xuất khẩu 400.000 tấn gạo trong tháng này, theo đề xuất ngày 6/4 của Bộ Công Thương. Phương án điều hành xuất 

khẩu gạo tháng 5 sẽ được Chính phủ quyết định dựa trên báo cáo về tình hình xuất khẩu tháng 4 của Bộ Công 

Thương trước ngày 25/4. 

Thủ tướng yêu cầu việc cho phép nối lại xuất khẩu gạo không được ảnh hưởng đến an ninh lương thực quốc gia, đặc 

biệt không để xảy ra thiếu gạo trong mọi tình huống, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch Covid-19 như 

hiện nay. Bên cạnh đó, việc này phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người nông dân và các tổ chức 

kinh doanh có liên quan đến mặt hàng gạo. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương lưu ý kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Người đứng 

đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Công Thương chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát số lượng 

gạo được phép xuất khẩu theo nguyên tắc công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực và trục lợi chính sách. 

Đồng thời, Bộ Tài chính được Thủ tướng giao khẩn trương hoàn thành mua dự trữ gạo theo kế hoạch của năm nay. 

Trường hợp thấy cần thiết bộ có thể đề xuất nâng mức dự trữ gạo. 
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DOANH NGHIỆP 

Giá xăng có thể tiếp tục giảm vào ngày mai 

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore 15 ngày qua giảm tương 

đối mạnh so với kỳ tính giá ngày 29/3. Cụ thể, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình 20,64 

USD/thùng, xăng RON 95 là 21,27 USD/thùng, giảm lần lượt 16% và 18% so với kỳ trước. 

Giá dầu cũng giảm mạnh, riêng dầu hỏa có ngày xuống mức chỉ 24,18 USD/thùng. Tại thời điểm 7h30 ngày 11/4 

theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI giảm 9,3% xuống 22,7 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 4% xuống 31,5 

USD/thùng. 

Trong khi giá dầu tiếp tục lao dốc thi nhu cầu dầu thô sụt giảm do đại dịch Covid-19. 

Tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Tài chính đề xuất loạt 

giải pháp "cứu" sản xuất xăng, dầu trong nước. PVN đề nghị các bộ có cơ chế hạn chế tối đa, dừng nhập khẩu sản 

phẩm xăng dầu trong giai đoạn hiện nay khi Covid-19 bùng phát, thị trường tiêu thụ nội địa khó khăn. 

Xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh nhất trong 5 năm qua 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong giai đoạn 5 năm (2015-2019), ngành 

tôm Việt Nam đã đạt được những kết quả khả quan trong sản xuất và xuất khẩu.  

Diện tích nuôi tôm tăng trung bình 1,4% mỗi năm trong khi sản lượng tăng trung bình 5,7%, chủ yếu nhờ năng suất 

nuôi tôm chân trắng cải thiện. Sản lượng tôm chân trắng tăng liên tục và tăng mạnh gần 41% sau 5 năm với mức 

tăng trung bình 9% mỗi năm. Trong khi đó, sản lượng tôm sú tăng trung bình 1,2% và chỉ tăng 3,1% sau 5 năm, 

năng suất không có sự tăng trưởng đáng kể so với tôm chân trắng. 

Xuất khẩu tôm trong giai đoạn này đạt tăng trưởng trung bình năm là 4%, tăng trưởng từng năm không ổn định. Sản 

phẩm tôm đông lạnh vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng xuất khẩu tôm Việt Nam. Tôm chế biến chỉ chiếm tỷ trọng 

đáng kể ở một số thị trường lớn, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là EU, Nhật Bản, Hàn 

Quốc, trong khi ASEAN và Trung Quốc ở mức thấp. 

Top 6 thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam gồm EU, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Các thị trường 

này chiếm 81-85% tổng giá trị nhập khẩu tôm trong 5 năm qua. Trong giai đoạn này, xuất khẩu sang Trung Quốc 

đột phá mạnh nhất với tăng trưởng trung bình năm là 16% và sau 5 năm tăng trên 55%. Sau Trung Quốc, Hàn Quốc 

cũng là thị trường đáng chú ý trong 5 năm qua, tiếp đến là EU. 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Trung Quốc 'trên lưỡi dao' phục hồi kinh tế và đợt bùng phát dịch thứ hai 

Tại thành phố Vũ Hán, nơi những ca bệnh Covid-19 đầu tiên được phát hiện hồi cuối năm ngoái, thứ  mỗi người có 

thể cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là không khí của sự chiến thắng bởi người dân cuối cùng cũng được tự do đi lại 

sau nhiều tuần bị phong tỏa. 

Điều này được thể hiện rõ nhất trên các phương tiện thông tin đại chúng Trung Quốc. Từ một thành phố được coi là 

“thất bại” trong nỗ lực kiểm soát sự lan rộng của dịch bệnh, giờ đây, Vũ Hán lại được coi là biểu tượng của sự phục 

hồi, hoàn toàn trái ngược với tình hình bất ổn đang diễn ra tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực trong thời gian qua, vẫn còn đó những lo ngại được cảm nhận xuyên suốt 

các quốc gia châu Á rằng những dấu hiệu phục hồi này sẽ nhanh chóng qua đi và một làn sóng dịch bệnh, rồi phong 

tỏa, chết chóc và tang thương sẽ lại tràn về. 

Trump muốn tái mở cửa kinh tế Mỹ bằng một cú ‘big bang’ 

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 8/4, Tổng thống Donald Trump nói chính phủ cảm thấy khích lệ phần nào khi số người 

Mỹ tử vong vì virus corona có thể thấp hơn nhiều so với những dự đoán 100.000 – 200.000 ông đưa ra tuần trước. 

Nền kinh tế có thể tái mở cửa theo từng giai đoạn nhưng “sẽ thật tốt nếu làm vậy bằng một cú big bang”, Trump nói. 

“Chúng ta cần phải ở phía giảm số ca nhiễm” và việc này phụ thuộc nhiều vào giới chuyên gia. 

Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra khung thời gian tái mở cửa kinh tế Mỹ. Theo cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry 

Kudlow ngày 7/4, việc này có thể diễn ra trong 4 – 8 tuần. Trong khi đó, các cố vấn y tế cảnh báo thận trọng vì bình 

thường hóa kinh tế quá sớm có thể dẫn đến một đợt bùng phát dịch mới. 

Phó tổng thống Mike Pence mô tả Mỹ “đang trong một tuần đau thương” nhưng “bắt đầu nhìn thấy tia hy vọng”. 

Ông thông báo 3.000 người sẽ tham gia thử nghiệm lâm sàng về tính hiệu quả của hydroxychloroquine, một loại 

thuốc trị sốt rét từng được ông Trump ca ngợi là hữu ích đối với một số bệnh nhân nhiễm Covid-19, dù vẫn còn sự 

hoài nghi trong giới chuyên gia y tế. 
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HÀNG HÓA 

Lo OPEC+ giảm sản lượng chưa đủ, giá dầu giảm 

Giá dầu Brent tương lai giảm 1,36 USD, tương đương 4,1%, xuống 31,48 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai giảm 

2,33 USD, tương đương 9,3%, xuống 22,76 USD/thùng. 

  

Trước đó, giá hai loại dầu đều tăng mạnh nhờ thông tin Nga và Arab Saudi có thể đạt thỏa thuận giảm sản lượng lên 

tới 20 triệu thùng/ngày tại cuộc họp của OPEC cùng đồng minh, tức OPEC+, ngày 9/4. Tuy nhiên, OPEC+ chỉ nhất 

trí giảm 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 6, 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7 đến hết năm 2020 và 6 triệu 

thùng/ngày kể từ ngày 1/1/2021 cho đến hết tháng 4/2022. 

  

10 triệu thùng/ngày tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu trước khi đại dịch virus corona ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh tế, giao thông vận tải toàn cầu. 

 

Giá vàng. 

 
Giá vàng ngày 9/4 tăng 2,5% lên đỉnh một tháng sau khi Fed thông báo triển khai gói kích thích 2.300 tỷ USD để hỗ 

trợ kinh tế Mỹ. 

  

Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 39,1 USD lên 1.685,6 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm 1.690,03 

USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 9/3. 

  

Giá vàng tương lai tăng 4,1% lên 1.752,8 USD/ounce. 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 
 

 
  

Top 10 Cổ phiếu tăng trên HOSE 
 
 

 
 

Top 10 cổ phiếu giảm trên HOSE 

 
 

 
 
 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT - DỰ BÁO VNIndex  

 

 
 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 
Dựa theo những chỉ báo tâm lý kỹ thuật tôi cho rằng chỉ số VN-Index đi ngang trong những phiên giao dịch đầu tuần tới. Đồng 

thời xu hướng trung hạn vẫn là tăng khi chỉ số Vn-Index hướng đến vùng kháng cự 780 - 785 điểm. Dòng tiền đang có dấu hiệu 

phân hóa mạnh sau chuỗi ngày giảm giá ký lục của thịt rường chứng khoán Việt Nam và thế giới, hiện tại dòng tiền đang được 

tập trung chủ yếu ở những mã Bluechip như VIC, PLX, VJC ... điều này cũng khiến rủi ro giảm điểm là tương đối cao khi 

những mã này đảo chiều đi xuống. Hơn nữa, thời điểm heienj tại sẽ là lúc những thông tin kết quả kinh doanh quý I được công 

bố, đây sẽ là điểm bất lợi đối với toàn thị trường bở gần như các công ty đều bị ahr hưởng bởi dịch Covid-19 hoành hành trong 

quý. 

 

Tôi cho rằng thời điểm hiện tại VN-Index đang có được sự cân bằng tâm lý sau đợt giảm điểm dài, đây chũng là lúc mà các mã 

cổ phiếu hoạt động cơ bản tốt được định giá thấp, vì vậy nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào những mã cổ phiếu tập trung 

được dòng tiền với tỷ lệ được chúng tôi khuyến nghị bên dưới, và tuân thủ nguyên tắc cắt lời/chốt lỗ để đảm bảo được sự an 

toàn nhất định cho danh mục cổ phiếu. 
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KHUYẾN CÁO 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC), chỉ cung cấp những thông tin 

chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. 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. Mọi thông tin, nhận định, dự báo và 

quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần 

Chứng khóa Eurocapital (ECC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và 

không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong 

báo cáo này, cũng như không cịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng  toàn bộ hay một 

phần nội dung của báo cáo này. 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 trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này 

có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền là tài sản của Công ty Cổ phần 

Chứng khooán Eurocapital (ECC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của ECC 

đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình 

thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Eurocapital. 

 

Công ty cổ phần chứng khooán Eurocapital 

------------------------------------------------------------ 
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Điện thoại: +84 39 3218 1895 

Website: www.ecsc.vn 
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