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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Tuần giao dịch 20-24/4, thị trường rung lắc mạnh với sự 

phân hoá của nhiều nhóm ngành như ngân hàng, dầu khí, 

bất động sản… Trong đó, VHM, VIC và VCB là 3 mã có 

ảnh hư ng ti u cực nhất l n ch  s , lấy đi lần lư t 3,35, 2,99 

và 2,65 đi m  VN-Index đóng cửa tuần   776,66 đi m, 

giảm 1,64%  HNX-Index giảm 4,36% xu ng 97,35 đi m  

Mặc dù vậy, vẫn xuất hiện những cổ phiếu có mức tăng khá 

ấn tư ng với các phi n tăng trần li n tiếp  

Đứng đầu trong danh sách tăng giá tr n HoSE là cổ phiếu 

PTC của Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) với mức tăng 

39,8%. Trong tuần này PTC đã có trọn vẹn 5 phi n tăng 

trần từ mức 4 750 đồng/cp l n 6 640 đồng/cp. Mới đây, 

công ty này tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 

thường ni n năm 2020 và đã thông qua kế hoạch sản xuất 

kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 51,64 tỷ đồng, giảm 

48% so với thực hiện năm 2019 và l i nhuận sau thuế của 

cổ đông công ty mẹ đạt gần 28 tỷ đồng, giảm 55,3%. 

Đứng thứ hai trong danh sách giảm giá mạnh nhất HoSE là 

ABS của Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) với 

19,4%. Tính cả tuần này, ABS đã có 10 phi n giảm sàn liên 

tiếp trước khi tăng trần tr  lại trong phiên giao dịch cu i 

tuần và đóng cửa   mức 18 450 đồng/cp. Theo tài liệu 

ĐHĐCĐ thường niên 2020 mà công ty công b , ABS đạt 

mục tiêu doanh thu dự kiến năm 2020 đạt 809,17 tỷ đồng, 

tăng 2,3% so với thực hiện năm 2019 và l i nhuận sau thuế 

tăng 20,9%, đạt gần 40 tỷ đồng. 

 

 

Diễn biến thị trường trong tuần 

  VNIndex HNXIndex 

Đi m s  776.66 97,35 

Thay đổi (%) -1.64%  -4.36% 

KLGD (Triệu CP/phi n) 210.48 25.63 

GTGD (Tỷ VNĐ/phi n) 6789 299 

 

 

 
    

Tâm điểm nhóm ngành trong tuần 

5 ngành diễn biến tích 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Tài nguy n cơ bản 6.2% HPG, HSG 

Thực phẩm và đồ u ng 3.2% SAB, VNM 

Hóa chất 3.1% DCM, DPM 

Bán lẻ 1.7% MWG, FRT 

Y tế 1.5% DHG, DBD 

5 ngành diễn biến tiêu 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Ngân hàng -3.9% VCB, BID 

Bất động sản -3.7% VHM, VIC 

Dịch vụ tài chính -2.7% VNM, VCI 

Bảo hi m -2.5% BVH, BMI 

Điện, nước & xăng dầu khí 

đ t 
-1.4% GAS, VSH 
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TIN TỨC TRONG NƯỚC 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

97% doanh nghiệp tại TP HCM được gia hạn thuế 

Thực hiện Nghị định 41/2020 của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thu  đất, TP HCM có hơn 97% 

doanh nghiệp đư c gia hạn thuế  

Theo nghị định này, TP HCM có hơn 255 000 doanh nghiệp và tổ chức đư c gia hạn thuế, chiếm hơn 97% s  doanh 

nghiệp đang hoạt động  Trong đó, đ i tư ng gia hạn thuế xác định theo ngành nghề là hơn 95 560 doanh nghiệp, 

nhóm đ i tư ng đư c xác định theo quy mô nhỏ và si u nhỏ là gần 160 400 doanh nghiệp  

Ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trư ng Cục Thuế TP HCM cho biết: "Cục Thuế TP HCM đã tri n khai ngay chính 

sách này cho các doanh nghiệp tr n địa bàn chính sách về gia hạn thuế cho doanh nghiệp bị ảnh dịch bệnh Covid-

19 Cơ quan thuế cũng rà soát các hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán và thông báo rộng rãi đến các hộ trong diện 

đư c gia hạn đ  làm đề nghị cho kịp thời  

Cục thuế cũng tóm tắt nội dung, hướng dẫn cụ th  các ngành nghề, các bước thực hiện đ  doanh nghiệp làm thủ tục 

đư c hư ng chính này của Chính phủ, việc áp dụng gia hạn thuế bắt đầu áp dụng từ tháng 3/2020"  

Bộ Tài chính đề nghị nâng gói hỗ trợ thuế từ 80.200 tỷ lên 180.000 tỷ đồng 

Bộ trư ng Tài chính vừa có văn báo cáo Thủ tướng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị định 

gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thu  đất  Cơ quan quản lý dự kiến bổ sung th m 4 nhóm đ i tư ng đư c gia hạn 

nộp thuế và tiền thu  đất với s  tiền l n đến 180 000 tỷ đồng, tăng gần 100 000 tỷ đồng so nội dung đã trình Chính 

phủ tại Tờ trình s  47/TTr-BTC. 

Đ i tư ng đầu ti n là các ngành sản xuất như sản xuất da và các sản phẩm có li n quan; chế biến gỗ và sản xuất sản 

phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất 

sản phẩm từ plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và 

tráng phủ kim loại; sản xuất xe ôtô ch  người từ 9 chỗ ngồi tr  xu ng; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; xây dựng  

B n cạnh đó, một s  hoạt động kinh doanh vào đ i tư ng đư c gia hạn gồm hoạt động kinh doanh bất động sản; 

hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; 

hoạt động vui chơi giải trí cũng đư c áp dụng các chính sách n u tr n  

Nhóm đ i tư ng thứ 3 là doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 

tr  ưu ti n phát tri n; sản phẩm cơ khí trọng đi m  
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DOANH NGHIỆP 

Thịt lợn nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam 

Bộ Nông nghiệp & Phát tri n nông thôn (NN&PTNT) vừa có báo cáo s  liệu nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt giai 

đoạn từ đầu năm đến ngày 13/4  

Theo báo cáo, tính đến ngày 13/4, Việt Nam đã nhập khẩu 46 402 tấn thịt l n và sản phẩm thịt l n, tăng hơn 300% 

so với cùng kỳ năm 2019  Trong đó, nhập khẩu từ Canada 24,59%, Đức 19,32%, Ba Lan 14,14%, Brazil 9,50%, Mỹ 

8,39%, Tây Ban Nha 6,72%, Liên bang Nga 4,04%. 

Trong hơn 4 tháng đầu năm, Việt Nam cũng đã nhập khẩu 37 104 tấn thịt trâu, bò và sản phẩm thịt trâu, bò; 78 376 

tấn thịt gia cầm và sản phẩm thịt gia cầm; 190 tấn thịt d , cừu và sản phẩm thịt d , cừu  

Đ i với l n gi ng, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu là l n gi ng cụ kỵ và ông bà từ Mỹ, Canada, Đài Loan  S  con 

gi ng nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm 2020 là 1 808 con  

Theo Bộ NN&PTNT, hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 qu c gia đư c phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt 

gia súc, gia cầm vào Việt Nam  Trong đó, có 788 doanh nghiệp từ 19 qu c gia đư c xuất khẩu thịt l n và sản phẩm 

thịt l n vào Việt Nam  

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao nhất 2 năm, gạo Thái tiếp tục tăng 

Tại Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm tuần này là 440 – 450 USD/tấn, cao nhất trong gần 2 năm qua  

Tuy nhi n, các nhà xuất khẩu không sẵn sàng ký h p đồng mới vì chưa chắc chắn có th  vận chuy n đơn hàng đi 

hay không do họ bị hạn chế b i hạn ngạch xuất khẩu của chính phủ, một thương nhân   TP HCM cho hay  Trong 

khi đó, b n mua cũng không sẵn sàng ký h p đồng vì họ không chắc có th  mua đư c hay không  

Ngày 20/4, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng y u cầu tạm ứng trước hạn ngạch 100 000 tấn gạo từ hạn ngạch xuất 

khẩu trong tháng 5 đ  tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hiện có gạo tồn đọng tại cảng nhưng chưa m  đư c tờ 

khai hải quan  Tuy nhi n, giới thương nhân cho biết tổng hạn ngạch xuất khẩu 500 000 tấn gạo của tháng 4 vẫn thấp 

hơn s  h p đồng mà các doanh nghiệp đã ký trước khi chính phủ ban lệnh cấm xuất khẩu hồi tháng 3  

Ngoài ra, từ 0h ngày 23/4, Tổng cục Hải quan đã m  tờ khai xuất khẩu gạo nếp. Những mặt hàng này đư c xuất 

khẩu theo nhu cầu thị trường và không tính vào hạn ngạch của tháng 4. 

Tại Thái Lan, gạo trắng 5% tấm đư c báo giá   530 – 556 USD/tấn, tăng từ 530 – 538 USD/tấn của tuần trước. 

Giới thương nhân cho biết giá gạo không biến động nhiều do nhu cầu ổn định và trước mắt không có đơn hàng lớn. 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

IMF dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ phục hồi trong quý II 

Theo nhận định của Phó Giám đ c Quỹ Tiền tệ qu c tế (IMF) phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông 

Kenneth Kang, sau khi bị ảnh hư ng của đại dịch vi m đường hô hấp cấp Covid-19 trong quý I, kinh tế Trung Qu c 

đư c dự báo sẽ phục hồi trong quý II  

Quan chức IMF cho rằng thông tin các doanh nghiệp m  cửa và người lao động tr  lại làm việc mang đến hy vọng 

kinh tế Trung Qu c sẽ phục hồi trong quý II. Hoạt động kinh tế tại Trung Qu c dự kiến tiếp tục phục hồi trong nửa 

cu i năm, khi các biện pháp ki m soát dịch bệnh đư c dỡ bỏ và chính sách hỗ tr  mang lại hiệu quả  

Theo ông, khi hoạt động kinh tế tr  lại bình thường và quay về mức trước khi dịch bệnh bùng phát, tăng trư ng kinh 

tế của Trung Qu c sẽ đư c cải thiện, dù tri n vọng này đứng trước những rủi ro  Ông cho rằng dịch có th  tái phát, 

buộc phải thực hiện các biện pháp ki m soát mới, từ đó ảnh hư ng đến tăng trư ng  

Phó Giám đ c IMF phụ trách châu Á-Thái Bình Dương nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách Trung Qu c đã có 

phản ứng mạnh trước dịch bệnh khi hành động có mục ti u nhằm ngăn chặn dịch, giảm thi u tác động đến nền kinh 

tế và hỗ tr  sự phục hồi  

Theo ông, b n cạnh việc hỗ tr  phản ứng về y tế, các biện pháp tài khóa cần tập trung vào các nỗ lực nhằm tái cân 

bằng nền kinh tế và thúc đẩy tăng trư ng bền vững trong dài hạn  

Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 

Ngày 24/4, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada 

(USMCA) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, muộn hơn một tháng so với đề xuất ban đầu Trong thông báo, Đại diện 

Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết cả Mexico và Canada đã đưa ra các biện pháp cần thiết đ  tuân thủ 

những cam kết của mình theo USMCA - thỏa thuận thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)  

Ông khẳng định hiệp định mới sẽ mang tới nhiều việc làm, cũng như cung cấp các biện pháp mạnh mẽ hơn đ  bảo 

vệ cho thị trường lao động và m  rộng quá trình tiếp cận các thị trường, m  ra cơ hội mới cho công nhân, nông dân 

Mỹ  USMCA là phi n bản mới của Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), đư c các b n ký kết tháng 

11/2018 và Qu c hội Mexico thông qua vào tháng 6/2019  Theo các s  liệu, hoạt động thương mại của Mỹ với 

Canada và Mexico đang hỗ tr  cho 12 triệu việc làm   Mỹ  
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HÀNG HÓA 

Giá dầu tăng, chốt tuần giảm vì Covid-19 tàn phá lực cầu 

Giá dầu Brent tương lai tăng 11 cent, tương đương 0,5%, l n 21,44 USD/thùng  Giá dầu WTI tương lai tăng 44 cent, 

tương đương 2,7%, l n 16,94 USD/thùng  Ch t tuần, giá dầu Brent giảm 24%, giá dầu WTI giảm 7%  Đây là tuần 

giảm thứ 3 li n tiếp của hai loại dầu  

  

Thị trường năng lư ng trong tuần biến động mạnh, n i tiếp xu hướng bán tháo xuất hiện từ đầu tháng 3 do Covid-19 

khiến lực cầu thế giới mất 30%  Nhiều yếu t  cơ bản như s  lư ng giàn khoan dầu hoạt động giảm tại Mỹ thường có 

l i cho giá dầu nhưng những ảnh hư ng tích cực này phải mất nhiều tháng nữa mới bộc lộ  

  

 

Giá vàng. 

 
Giá vàng ngày 24/4 giảm do nhà đầu tư ch t lời nhưng dự báo tăng tr  lại trong tuần tới  

  

Giá vàng giao ngay tại sàn New York giảm 3,1 USD xu ng 1 729,5 USD/ounce  

  

Giá vàng tương lai giảm 0,6% xu ng 1 735,6 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 ch  báo tâm lý kỹ thuật tôi cho rằng ch  s  VN-Index có th  tiếp tục tăng đi m trong phiên giao 

dịch đầu tuần tới 27/04/2020. Tuy có diễn biến giằng co trong phi n nhưng ch  s  vẫn đóng cửa với sác xanh và tiếp 

tục hướng tới ngưỡng kháng cự 780 - 785. Thanh khoản thị trường cải thiện so với phi n trước khi đạt hơn 4 400 tỷ 

đồng, kh i lư ng giao dịch đạt khoảng 320 triệu cổ phiếu. Kh i ngoại vẫn tiếp tục bán ròng 380 tỷ, và chưa cho 

thấy dấu hiệu dừng lại, đây đư c xem là mức cản tâm lý khá lớn đ i với đà hồi phục của thị trường.Chúng tôi cho 

rằng thời đi m hiện tại VN-Index đang trong xu hướng giằng co, tuy nhiên bên mua vẫn đang cho thấy sự thắng thế 

nhất định trong các phiên gần đây, vì vậy nhà đầu tư ngắn hạn nên tập trung vào những cổ phiếu có dòng tiền chú ý 

như biến động kh i lư ng lớn, hoặc có th  mua vào những cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị với tỷ trọng thấp. 
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KHUYẾN CÁO 

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

chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Báo cáo này không đư c xây dựng đ  

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 ch  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 đi m trong báo cáo này đư c 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 đ i với tính chính xác của những thông tin đư c đề cập đến trong 

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

phần nội dung của báo cáo này. Mọi quan đi m cũng như nhận định đư c đề cập trong báo cáo này dựa trên 

sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và h p lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan đi m, nhận định này 

có th  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 đư c sao chụp hay nhân bản   bất kỳ hình 

thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không đư c 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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