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"Hăm hở" ký kết FTA, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 300 tỷ USD 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

MDG - CTCP Miền Đông - Ông Nguyễn Lương Quân,

Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu MDG từ

3/9 đến 2/10 để tăng sở hữu từ 756.007 cổ phiếu (tỷ lệ

7,322%) lên tới 906.007 cổ phiếu (tỷ lệ 8,775%).

TS4 - CTCP Thủy sản số 4 - Bà Trần Thị Thanh Lan,

Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua vào 300.000 cổ

phiếu từ 1/9 đến 30/9 nhằm tăng tiếp sở hữu lên

1.070.674 cổ phiếu (tỷ lệ 6,67%).

MDG: Thành viên HĐQT đăng ký mua 150.000 cổ phiếu

THỨ 2

31/08/2015

BT6 - CTCP Beton 6 - Đăng ký mua lại từ 0,1 – 1 triệu cổ

phiếu với giá tối đa là 8.210 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ.

Thời gian giao dịch từ 10/9 đến 23/9. Hiện BT6 không có

cổ phiếu quỹ. Được biết, hồi cuối tháng 7/2015, HĐQT

BT6 đã có quyết định về việc triển khai phương án hủy

niêm yết tự nguyện.

BT6: Đăng ký mua lại từ 0,1 – 1 triệu cổ phiếu với giá

tối đa là 8.210 đồng/CP để làm cổ phiếu quỹ
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8 tháng, Việt Nam nhập siêu 22,3 tỷ USD từ Trung Quốc

TS4: Thành viên HĐQT tiếp tục đăng ký mua vào

300.000 cổ phiếu

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

16,643.01

58.19

1,988.871.21

CII: Đăng ký mua lại 9,81 triệu cổ phiếu CII từ Goldman

Sachs

CII - CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Đăng ký

mua lại 9,81 triệu cổ phiếu CII từ Goldman Sachs làm cổ

phiếu quỹ với giá từ 20.000 – 20.500 đồng/CP, tương ứng

mức chi tối thiểu 196 tỷ đồng. Giao dịch thực hiện từ 7/9

đến 6/10 thông qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. 
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Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng tăng 10,8% so cùng kỳ

Hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập theo luật mới

Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ

tiêu dùng tháng 8 ước tính đạt 271,7 ngàn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và

tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8 đạt

207 ngàn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm

trước.

Nhân dân tệ đang ổn định trở lại, tăng nhẹ 0,15%

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết trong

chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời tối 30/8. Theo vị này, trong 50 ngày đầu tiên kể

từ khi Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực (1/7/2015), cả nước đã có

thêm hơn 13.000 đơn vị đăng ký thành lập mới, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Chính Phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ

2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, Đề án đề ra mục tiêu đưa kim ngạch xuất

khẩu đến năm 2020 đạt 300 tỷ USD; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân từ 11% -

12%/năm trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.
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Đàm phán TPP có thể nối lại trong tháng 9
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TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT 

Bộ trưởng các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)

đang nỗ lực để nối lại đàm phán vào tháng sau. Theo thứ trưởng Trần Quốc Khánh,

đàm phán vẫn chưa thể kết thúc vì còn 3 nội dung quan trọng chưa đạt được đồng

thuận: Thứ nhất là mở cửa thị trường ôtô, thứ hai là mở cửa thị trường sữa, thứ ba là

sở hữu trí tuệ.

Trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập siêu nhiều nhất từ Trung Quốc với giá trị

khoảng 22,3 tỷ USD, tiếp đến là Hàn Quốc với 13,7 tỷ USD. Tổng cục Thống kê nhận

định tăng trưởng xuất khẩu luôn thấp hơn nhập khẩu, nhất là trong bối cảnh nhu cầu

thế giới giảm do tác động của tình hình Trung Quốc, đang gây áp lực lớn đến mục tiêu

kiểm soát nhập siêu của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2015.

Ngày 31/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá tham chiếu của

đồng nội tệ ở mức 6,3893 Nhân dân tệ/USD, tăng giá 0,15% so với phiên trước. Đây là

phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá tham chiếu của đồng Nhân dân tệ được điều chỉnh tăng.



BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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THỨ 2

31/08/2015

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VNI-INDEX

-6.12

Giá trị (điểm)

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 76,9 điểm, giảm 1,37 điểm (-1,75%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt hơn 44,2 triệu đơn vị, giảm 10,7% so với phiên hôm trước, trị giá 463,04

tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng, 120 mã giảm và 169 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ

phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: SHB (18,81%), KLF

(8,33%), VND (6,67%), PVS (4,90%), TIG (4,20%).

Số cp giảm giá

2,245.49

80

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

564.75

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 564,75 điểm, giảm 6,12 điểm (-1,07%). Tổng khối

lượng giao dịch đạt hơn 127,9 triệu đơn vị, giảm 21,7% so với phiên hôm trước, trị giá

2.245,49 tỷ đồng. Toàn sàn có 80 mã tăng, 139 mã giảm và 91 mã đứng giá. Trong đó

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: HAI (8,22%), OGC

(7,83%), FLC (7,50%), SBT (6,90%), SSI (5,71%).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX-INDEX
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TỔNG QUAN GD NĐTNN SÀN HCM  và SÀN HN 

Khối lượng (cp)

SÀN HCM SÀN HN

23,920,647

Khối ngoại bán ròng 254,25 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán

ròng hơn 242,9 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 11,35 tỷ đồng. Trong

đó 5 cổ phiếu nước ngoài mua mạnh nhất trên sàn HNX đó là: VND (620.000 cp), PVC

(50.000 cp), CMS (45.300 cp), CEO (10.500 cp), DNP (10.200 cp). Trong đó 5 cổ phiếu

nước ngoài bán mạnh nhất trên sàn HNX đó là: PVS (765.300 cp), SHB (249.200 cp),

VCG (177.200 cp), VND (90.000 cp), PVC (51.800 cp).    

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VN-INDEX
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KLGD

PHH: Giao dịch lần đầu - 20,000,000 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 đỏ cho tín hiệu tiêu cực. IDI

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

0,5 triệu cổ phiếu (+0%)

Giá tham chiếu

Giá cao nhất 

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

KLGD 1,8 triệu cổ phiếu (-33,3%)

THỨ 2

14.200 đồng/cổ phiếu (-0,4)

Nhận định: KLGD của MBB duy trì ở mức thấp. Các

chỉ báo ROC, MACD cho tín hiệu tích cực. Đồ thị phân

tích kỹ thuật xuất hiện cây nến đỏ dài cho tín hiệu tiêu

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

phiên mai.

14.600 đồng/cổ phiếu

Phân tích

14.600 đồng/cổ phiếu (+0,0)

Giá thấp nhất 

Giá đóng cửa 14.200 đồng/cổ phiếu (-0,4)

DLG: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,932,609 CP

7.500 đồng/cổ phiếu (-0,1)

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 
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7.600 đồng/cổ phiếu (+0,0)
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SVI: Giao dịch bổ sung - 2,134,595 CP

Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)

CSM: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,727,291 CP
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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 cho tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, đồ

thị phân tích kỹ thuật của Hnx-Index xuất hiện nến đỏ dài cho tín hiệu

tiêu 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. Nhà đầu tư trung và

dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong danh mục CANSLIM cho đến

khi đạt lợi nhuận kỳ vọng.

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

VND, BVS, SSI, HCM, FIT.

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

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

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

đó, đồ thị phân tích kỹ thuật của Vn-Index xuất hiện nến đỏ dài cho

tín hiệu tiêu 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. Nhà đầu tư

trung và dài hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong danh mục CANSLIM

cho đến khi đạt lợi nhuận kỳ vọng.

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

VND, BVS, SSI, HCM, FIT.

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

HAG, FIT.
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Yếu

76 điểm
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Trung bình

Yếu

90 điểm

Trang 4

78 điểm

Mạnh
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CÁC KHUYẾN NGHỊ CÕN MỞ TRẠNG THÁI

Mã CP Mua/Bán Giá mục tiêu Ngày đóng TT
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năng

Lãi lỗ ghi 
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Ngày mở TT Ngày đóng TT

Trang 6

-3.6% 14/08/2015Mua Đang mở 44.8 43.2 54.2 21.0%
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24/07/2015

PET 16/07/2016 Mua

Nội dung

28/08/2015FIT

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 FIT dựa trên phương pháp định giá thông

dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá hợp lý cho FIT là

14.500 đồng/cp, cao hơn 44% so với giá thị trường. Khuyến nghị: Mua. 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.

Mua

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.

Trang 7


