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Vàng SJC tăng giá, đôla tiếp tục hạ nhiệt

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

CTCP Kinh Đô (MCK: KDC): CTCP Đồng Tâm đã bán 1,5

triệu cổ phần KDC, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 2,42% xuống

còn 2,25%. Ngày thay đổi sở hữu 24/8.

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (MCK:

TCM): Ông Lê Quốc Hưng, nhà đầu tư cá nhân đã mua

223.570 cổ phần TCM, nâng tỷ lệ nắm giữ từ 5,53% lên

6%. Ngày thay đổi sở hữu 26/8.

KDC: CTCP Đồng Tâm đã bán 1,5 triệu cp

THỨ 6

28/08/2015

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (MCK: HPG): Quỹ Đầu tư Cổ

phiếu Hưng Thịnh VinaWealth đã bán toàn bộ 129.225 cổ

phần từ ngày 31/7 đến ngày 24/8.

HPG: VinaWealth đã bán toàn bộ 129.225 cp

FTSE 100 

19,136.32Nikkei 225

148.76

CHÂU ÂU

-4.54

10,240.41

6,187.49

CHỈ SỐ

Dow Jones

Lợi nhuận doanh nghiệp cá tra tụt dốc

MỸ

369.26

115.17

KHU VỰC

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Nasdaq

+/- ĐIỂM

Lợi nhuận doanh nghiệp cá tra tụt dốc

TCM: Ông Lê Quốc Hưng, nhà đầu tư cá nhân đã mua

223.570 cp

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

16,654.77

-226.15

1,987.6647.15

BIC: Chào bán 41,05 triệu cổ phiếu cho Công ty FairFax

Asia Limited

Tổng CTCP Bảo hiểm NH Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam

(MCK: BIC): Công ty đã nộp hồ sơ chào bán 41,05 triệu cổ

phiếu cho Công ty FairFax Asia Limited, tương ứng tỷ lệ

35%. Giá chào bán được đưa ra là 26.323 đồng/cổ phiếu.

Vốn điều lệ của BIC sẽ tăng lên khoảng 1.172 tỷ đồng.

CHỈ SỐ

S&P 500

-75.21

8 tháng, Việt Nam nhập siêu 22,3 tỷ USD từ Trung Quốc

HSC: NHNN liên tục bơm 100 - 200 triệu USD mỗi ngày

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam

trong tháng 8 ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh

tế trong nước đạt 4,4 tỷ USD, giảm 0,2%; còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

đạt 10,1 tỷ USD (kể cả dầu thô), tăng 14,4%.

Chứng khoán Mỹ tăng hơn 2% do khả năng nâng lãi suất của FED giảm

Các báo cáo truyền thông cho thấy NHNN đã bơm hơn 3 tỷ USD từ đầu năm đến ngày

14/8 nhằm hỗ trợ tiền đồng. Như vậy, trong 3 ngày qua, NHNN đã liên tục bơm khoảng

100-200 triệu USD vào thị trường mỗi ngày theo ước tính của HSC.

Mỗi lượng vàng sáng nay vọt tăng 120.000 đồng, trong khi đôla trên ngân hàng đứng

yên, tự do vẫn tiếp tục hạ giá. Giá bán đôla ngân hàng sau khi giảm mạnh từ mức kịch

trần về quanh 22.510 đồng hôm qua đến nay vẫn đứng yên. Trên thị trường tự do, tỷ giá

vẫn tiếp tục giảm thêm vài chục đồng nữa so với hôm qua. 

4,812.71

-17.65

21,612.39

CAC 40

3,232.35

DAX

CHÂU Á

Giá dầu thô tăng 10%, mạnh nhất 6 năm qua

(Nguồn: Stockbiz.vn; Vietstock.vn; Cafef.vn; Ndh.vn)

Shanghai

Trang 1

Hang Seng  

4,640.53

561.88

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT 

Phiên 27/8, giá dầu tăng hơn 10%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm

qua, khi thị trường chứng khoán hồi phục và thông tin cho thấy nguồn cung giảm. Kết

thúc phiên giao dịch, giá dầu Mỹ giao tháng 10 tăng 3,96 USD, hay 10,3%, lên 42,56

USD/thùng. Đây là phiên tăng mạnh nhất tính theo tỷ lệ phần trămkể từ ngày 12/3/2009,

và cũng là phiên tăng mạnh nhất trong 3 năm khi tính theo giá trị đồng USD.

So với các năm trước, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang các thị trường lớn

trên thế giới đang có dấu hiệu đi xuống. Đặc biệt, theo thông tin từ Hiệp hội xuất khẩu và

chế biến thủy sản (Vasep), Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất của Việt Nam có

dấu hiệu đi ngang và tăng trưởng âm trong ít nhất 3 tháng qua.

Thị trường Phố Wall tăng hơn 2% phiên 27/8 do số liệu khả quan của kinh tế Mỹ và khả

năng tăng lãi suất vào tháng 9 của Fed giảm so với dự đoán trước đây khiến nhà đầu tư

cho rằng giai đoạn tồi tệ nhất trong đợt điều chỉnh gần đây đã chấm dứt.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

163,556,070

THỨ 6

28/08/2015

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VNI-INDEX

15.06

Giá trị (điểm)

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 78,27 điểm, tăng 1,25 điểm (+1,62%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt hơn 49,5 triệu đơn vị, giảm 21,8% so với phiên hôm trước, trị giá 549,45 tỷ

đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng, 71 mã giảm và 170 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ phiếu

có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: KLF (11,23%), VND (7,47%), PVS

(6,10%), SHB (6,01%), CEO (4,94%).

Số cp giảm giá

2,802.85

138

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

570.87

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 570,87 điểm, tăng 15,06 điểm (+2,71%). Tổng khối

lượng giao dịch đạt hơn 163,5 triệu đơn vị, tăng 28% so với phiên hôm trước, trị giá

2.802,85 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng, 83 mã giảm và 89 mã đứng giá. Trong đó 5

cổ phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: CII (11,46%), SSI

(8,25%), HAI (5,66%), FLC (5,60%), SBT (5,01%).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX-INDEX

123

170

1,636,800

TỔNG QUAN GD NĐTNN SÀN HCM  và SÀN HN 

Khối lượng (cp)

SÀN HCM SÀN HN

7,064,640

Khối ngoại mua ròng 90,88 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua

ròng hơn 99,7 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 8,82 tỷ đồng. Trong đó 5

cổ phiếu nước ngoài mua mạnh nhất trên sàn HNX đó là: SHB (497.900 cp), CEO

(398.000 cp), VND (332.600 cp), BVS (110.600 cp), LAS (70.000 cp). Trong đó 5 cổ

phiếu nước ngoài bán mạnh nhất trên sàn HNX đó là: PVS (640.400 cp), VND (538.700

cp), PVC (152.000 cp), SHB (62.300 cp), BCC (50.000 cp).    

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VN-INDEX

Khối lượng (cp)

Số cp tăng giá

Thay đổi (điểm)

549.45

49,504,174

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp giảm giá 83

89

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX-INDEX

Trang 2

MUA 10,014,970 1,542,100

BÁN

78.27

Số cp đứng giá

1.25Thay đổi (điểm)

71

Giá trị (điểm)

TỔNG KL

Giá trị (tỷ đồng)



ư

ín

KLGD

VFG: Giao dịch bổ sung - 4,402,683 CP

Nhận định: KLGD của IDI duy trì ở mức thấp. Chỉ báo

ROC và MACD cho tín hiệu tiêu cực. Đồ thị phân tích

kỹ thuật xuất hiện cây nến doji cho tín hiệu tiêu cực. IDI

tiếp tục kiểm tra mốc kháng cự 7,8 trong phiên mai.

0,5 triệu cổ phiếu (+25%)

Giá tham chiếu

Giá cao nhất 

Mã cổ phiếu MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HOSE)

KLGD 2,7 triệu cổ phiếu (+0%)

THỨ 6

14.200 đồng/cổ phiếu (+0,0)

Nhận định: KLGD của MBB duy trì ở mức trung bình.

Các chỉ báo ROC, MACD cho tín hiệu tiêu cực. Đồ thị

phân tích kỹ thuật xuất hiện cây nến xanh dài cho tín

hiệu tích cực. MBB tiếp tục kiểm tra mốc kháng cự 14,7

trong phiên mai.

14.200 đồng/cổ phiếu

Phân tích

14.600 đồng/cổ phiếu (+0,4)

Giá thấp nhất 

Giá đóng cửa 14.600 đồng/cổ phiếu (+0,4)

PET: Giao dịch bổ sung - 1,490,000 CP

7.600 đồng/cổ phiếu (+0,0)

7.600 đồng/cổ phiếu

Giá cao nhất 

Mã cổ phiếu IDI  - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE)

Giá thấp nhất 7.400 đồng/cổ phiếu (-0,2)

Giá đóng cửa 

LỊCH SỰ KIỆN

TLG: Giao dịch bổ sung - 2,679,038 CP2
8
/0

8
/2

0
1
5

Phân tích

Giá tham chiếu

7.700 đồng/cổ phiếu (+0,1)

28/08/2015
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

VPH: Giao dịch bổ sung - 15,103,991 CP

Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)

HBC: Giao dịch bổ sung - 17,209,440 CP



BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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80 điểm

620 điểm

THỨ 6

Mạnh520 điểm

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

640 điểm

Yếu

Trung bình

MỐC KHÁNG CỰ

Trung bình

540 điểm

Yếu

Mạnh

600 điểm

Các chỉ báo MACD và ROC cho tín hiệu tích cực. KLGD của Hnx-

Index duy trì ở mức trung bình khá cho tín hiệu tích cực. Bên cạnh

đó, đồ thị phân tích kỹ thuật của Hnx-Index xuất hiện nến xanh dài

cho tín hiệu tích cực. Hnx-Index có thể sẽ kiểm tra vùng kháng cự 79 -

80 trong thời gian tới. Khuyến nghị nhà đầu tư bán ra khi Hnx-Index

tiếp cận vùng kháng cự 79 - 80. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có

thể canh bán ra tại mức kháng cự cao hơn là 84 điểm.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: IDI, HAG, KAC,

VND, BVS, SSI, HCM.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI, VKC, TLG, ST8,

HAG.

88 điểm

V
N

-I
N

D
E

X

Trung bình

Các chỉ báo MACD và ROC cho tín hiệu tích cực. KLGD của Vn-Index

duy trì ở mức cao cho tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, đồ thị phân tích

kỹ thuật của Vn-Index xuất hiện nến xanh dài cho tín hiệu tích cực.

Vn-Index có thể sẽ kiểm tra vùng kháng cự 565 - 570 trong thời gian

tới. Khuyến nghị nhà đầu tư bán ra khi Vn-Index tiếp cận vùng kháng

cự 565 - 570. Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao có thể canh bán ra tại

mức kháng cự cao hơn là 600.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: IDI, HAG, KAC,

VND, BVS, SSI, HCM.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI, VKC, TLG, ST8,

HAG.

MỐC HỖ TRỢ  

86 điểm

MỐC HỖ TRỢ 

560 điểm

Yếu

76 điểm

MỐC KHÁNG CỰ

Trung bình

Yếu

90 điểm

Trang 4

78 điểm

Mạnh

28/08/2015

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh



Chứng khoán
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SSI
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VND

KLS

AGR
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31 29.7 -1.3

25.7
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                             216,470 
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                             113,200 

                                      70 

0.6%

-4.2%
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13.9 14 0.1

36.6 36.8

47.5 44.4 7.0%

0.0%

0.7%

KLGD

Năng lượng

GAS

PPC

VSH

PGD

TMP

44.4

Ngành
Mã chứng 

khoán

Giá tham 

chiếu
Giá khớp +/- %

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
THỨ 6

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ NGÀNH

28/08/2015

CHI TIẾT NGÀNH

3.59%

0.98%

Năng lượng

Chứng khoán

Ngành Thay đổi

4.32%

Dầu khí

5.21%

-0.05%

Xây dựng

Bất động sản

2.13%

0.72%

0.93%

Sản xuất thép

Khoáng sản

Ngân hàng

Thủy sản

Vật Liệu Xây 

Dựng 

Vận Tải

1.09%

Cao su -0.12%

Trang 5

3.26%

-0.52%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%
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FPT

Mua

Mua

Mua

Mua

Đang mở

Đang mở

Đang mở

Đang mở

HAG

BVS

VND

VKC

Mua

Mua

Đang mở

Đang mở

15.8

11.9% 17/04/2015

45.7% 10/02/2015

66

78.6%

46.1%TLG Mua 86.2

ST8 20.4

Đang mở 59

Mua 25

Trạng thái

Đang mở

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
THỨ 6

15.1

14.3

6.8

14

Giá hiện tại

CÁC KHUYẾN NGHỊ CÕN MỞ TRẠNG THÁI

Mã CP Mua/Bán Giá mục tiêu Ngày đóng TT

45.8

13.9

14.3

44.7

Lãi lỗ tiềm 

năng

-2.4%

Giá mua/Bán

18.7

39.2%

35.5%

-4.4%

8.4

7.6

8.2

11

13.8

CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐÃ ĐÓNG TRONG THÁNG

Lãi lỗ ghi 

nhận
Ngày mở TT

11.4

IDI

55.2

25.9%

20.5%

0.7%

18

61.8%

35.7%

11.8%

-2.4%

24/07/2015

28/07/2015

0.0%

22 13/08/2015

13/08/2016

14/08/2015

14/08/2016

Mã CP Mua/Bán Trạng thái Giá mua/Bán Giá hiện tại Giá mục tiêu
Lãi lỗ tiềm 

năng

Lãi lỗ ghi 

nhận
Ngày mở TT Ngày đóng TT

Trang 6



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
THỨ 6

28/08/2015

24/07/2015

PET 16/07/2016 Mua

Nội dung

07/07/2015BID

KHUYẾN CÁO

Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng

được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách

nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.

Tên công ty Ngày phát hành Khuyến nghị

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu BID dựa trên phương pháp định giá thông dụng

là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá kỳ vọng cho BID là 25.500

đồng/cp, thấp hơn 4% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Nắm giữ. Tầm nhìn đầu tư

1 năm.

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu VKC dựa trên phương pháp định giá thông dụng

là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho VKC là 11.400

đồng/cp, cao hơn 36% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua.

Nắm giữ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG 

BẢN TIN

Vui lòng xem chi tiết tại: https://www.aseansc.com.vn/trung-tam-phan-tich/bao-cao-cong-ty

Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có

mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của Asean

Securities.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh 2015 và KQKD quý I/2015 của IDI, chúng tôi dự báo EPS

của IDI ở mức 1.700 đồng/cổ phiếu, P/E ước tính giao dịch khoảng 6,5. Giá mục tiêu

của IDI sẽ là 11.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 62% so với giá thị trường. Khuyến nghị

mua IDI. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

VKC 28/07/2015 Mua

MuaIDI

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu PET dựa trên phương pháp định giá thông dụng

là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho PET là 24.100

đồng/cp, cao hơn 30% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1

năm.

BÁO CÁO CÔNG TY (5 BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN NHẤT)

S99 15/07/2015 Mua

Dựa trên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng lợi nhuận hơn 100% và tỷ lệ cổ tức dự

kiến cho năm 2015 từ 8-10% của S99, chúng tôi dự báo EPS của S99 ở mức 1.200

đồng/cổ phiếu, P/E ước tính giao dịch khoảng 8,8. Giá mục tiêu của S99 sẽ là 10.500

đồng/cổ phiếu, cao hơn 15% so với giá thị trường. Khuyến nghị mua S99 đối với nhà

đầu tư chấp nhận rủi ro cao.
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