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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM
DAINAM Securities
VN - Index

HNX Index

997,26

103,50

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

2,88
0,29%

0,49
0,47%

KLGD (triệu đơn vị)

152,99

21,26

Giá trị GD (tỷ đồng)

4.753,52

360,64

142
160
98

59
70
237

VN-30

HNX-30

Giá trị đóng cửa

901,29

190,73

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

0,75
0,08%

0,69
0,36%

Tổng quan thị trường
Giá trị đóng cửa

Số CP tăng giá
Số CP giảm giá
Số CP đứng giá

UPCOM – INDEX
Giá trị đóng cửa

57,93

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

0,10
0,16%

Top KLGD

KLGD (triệu đv)

ROS
PVD
MBB
HSG
ITA

13,84
6,36
4,77
4,05
3,61

Giao dịch Nhà ĐTNN

HOSE

HNX

Giá trị mua vào (tỷ VNĐ)
Giá trị bán ra (tỷ VNĐ)

293,32
380,87

3,26
12,36

Giá trị GD ròng (tỷ VNĐ)

87,54

9,09
96,63

All (tỷ VNĐ)

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HOSE
VIC
PVD
KBC
VHM
MSN

34,46
16,27
14,86
9,79
8,94

VJC
OPC
E1VFVN30
VRE
SSI

58,88
36,04
19,48
14,18
8,60

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HNX
PVI
TNG
DGC
SLS
NDN

0,78
0,73
0,23
0,18
0,08

PVS
SHS
VCS
CEO
BVS
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6,41
2,89
1,16
1,12
0,40

Nhận định thị trường ngày 23/08/2019
Thị trường được dự báo sẽ sớm gặp khó khăn khi tiếp cận mốc
1.000 điểm. Đây vẫn là mốc cản khó vượt qua, nhiều khả năng sẽ
khiến điểm số điều chỉnh mạnh trong nhiều phiên sau đó. Nhà đầu
tư nên cân nhắc sớm chốt lời các mã cổ phiếu thị trường, các mã
có vốn hóa lớn và chỉ nên nắm giữ tỷ lệ nhất định những cổ phiếu
tăng trưởng.
Diễn biến thị trường ngày 22/08/2019
Phiên giao dịch buổi chiều diễn ra không quá sôi động. Nhiều
nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong phiên sáng đã bị chốt lời và thu
hẹp dần đà tăng, thậm chí nhiều cổ phiếu quay đầu giảm điểm.
Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 80 tỷ đồng.
Nhóm VN30 kết phiên với 11 mã tăng và 16 mã giảm. Trong đó,
VIC tăng mạnh nhất tới 3% lên mức 126100 đồng/cp. MSN, BVH
cũng tăng hơn 1% lên 78000 đồng và 78700 đồng/ cp. ở chiều
ngược lại,PNJ là mã giảm sâu nhất khi cổ phiếu này đã mất tới
2,4% xuống còn 83500 đồng/cp. MWG cũng trong tình trạng
tương tựu khi mã này đã giảm xuống còn 117500 đồng.
Các cổ phiếu dầu khí hôm nay cũng chịu áp lực chốt lời và chỉ có
PVD tăng điểm đáng chú ý khi cổ phiếu này tăng 2.5% lên mức
17900 đồng/cp. Còn lại phần lớn chìm trong sắc đỏ, trong đó GAS
cũng mất 0,5% xuống 104600 đồng/cp.
Nhóm cổ phiếu ngân có phiên giao dịch giằng có. Những mã tăng
điểm như ACB tăng mạnh tới 1,7% lên 22700 đồng, sau đó là một
vài mã tăng điểm nhẹ như BAB tăng 0,4%, MBB, TPB, VPB cùng
tăng 0,2%. VCB có phiên giao dịch không mấy ấn tượng, kết thúc
phiên, cổ phiếu này vẫn giữ ở mức tham chiếu 80000 đồng/cp. Ở
chiều xấu hơn, NVB,VIB, HDB, BID là những mã bị giảm điểm.
Các cổ phiếu bất động sản có phiên giao dịch khá tốt với nhiều
mã tăng điểm như DPG, VPI, PC1, HDC, DIG, HDG, KDH…
VIC cũng có phiên giao dịch tốt khi cổ phiếu này đã tăng tới 3%
lên mức 126100 đồng.
Kết thúc phiên, VN-Index vẫn tăng 2,88 điểm (0,29%) lên 997,26
điểm nhờ lực kéo từ một vài Bluechips, HNX-Index đóng cửa
tăng 0,47% lên 103,5 điểm và Upcom-Index tăng nhẹ 0,16% lên
57,93 điểm.
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Cập nhật nhanh các cổ phiếu đã khuyến nghị
CMX – CÔNG TY CỔ PHẦN CAMIMEX GROUP (HSX)
Kết phiên giao dịch ngày 22/08/2019, CMX đóng cửa tăng mạnh 3,59% lên mức 30.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng
giao dịch thấp, đạt hơn 51 nghìn cổ phiếu. Sau phiên điều chỉnh mạnh hôm thứ 3, CMX đã có 2 phiên tăng mạnh liên
tiếp để tiếp cận lại vùng đỉnh trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn chưa thực sự mạnh, vì vậy CMX sẽ gặp nhiều khó
khăn khi tiếp cận vùng đỉnh này.
Nhà đầu tư có thể cân nhắc xoay vòng cổ phiếu CMX trong phiên để kiếm lời.
Tin tức nổi bật ngày 23/08/2019
Thị trường trái phiếu tiếp tục 'loé' lên tín hiệu báo động, Phố Wall vẫn khởi sắc, Dow Jones tăng gần 300 điểm
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 240,29 điểm, tương đương 0,9%, ở mức 26.202,73 điểm. S&P
500 nhích 0,8%, chốt phiên với 2.924,43 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 8.020,21 điểm. Các chỉ số lớn giữ
vững mức tăng ngay cả sau khi thị trường trái phiếu "lóe" lên tín hiệu suy thoái trong giờ giao dịch cuối cùng.
Cổ phiếu của nhà bán lẻ Target đã bật tăng hơn 20%, leo lên mức kỷ lục sau khi công bố kết quả kinh doanh quý II,
vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Doanh số bán hàng tại các cửa hàng của công ty, một số liệu chính cho các nhà
bán lẻ, đã tăng thêm 3,4%, trong khi các nhà phân tích dự kiến con số tăng trưởng là 2,9%. Trong khi đó, cổ phiếu
Lowe's tăng 10,4% cũng nhờ bản báo cáo kinh doanh quý II.
Gần 15 nghìn tấn thanh long được xuất sang Trung Quốc tuần qua
Giá trị xuất khẩu tăng gấp đôi. Cụ thể, từ ngày 11 đến 15/8, Việt Nam đã xuất sang Trung Quốc 14,8 nghìn tấn thanh
long của các tỉnh miền Trung chở ra, đạt tổng giá trị 9,4 triệu USD. Nếu tính từ đầu năm, tổng lượng thanh long Việt
Nam xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai đạt 491 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu khoảng 320 triệu USD. So với
cùng kỳ 2018, cả sản lượng và giá trị xuất khẩu tăng gấp đôi.
Không chỉ riêng mặt hàng thanh long, hai năm trở lại đây, lượng nông sản của nhiều tỉnh xuất sang Trung Quốc qua
địa bàn Lào Cai tăng mạnh. Điển hình như vải thiều, hạt tiêu, dưa hấu, sầu riêng…Tương ứng với đó, tại Lào Cai, nhiều
Bộ, ban ngành đã đồng hành với các doanh nghiệp, cùng nhau đàm phán, xúc tiến thương mại với Trung Quốc. Gần
đây nhất, ngày 31/5, hơn 200 doanh nghiệp hai nước có dịp gặp gỡ, trao đổi liên kết làm ăn.
Tin doanh nghiệp
DMC: CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco - Ngày 09/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018,
ngày đăng ký cuối cùng là 10/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày
26/9/2019.
SCI: CTCP SCI E&C - Dự kiến phát hành 10,71 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 107 tỷ đồng theo mệnh giá cho các cổ
đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 4 quyền
mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000 đồng/CP.
HVN: Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được
ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua. Theo đó, Vietnam Airlines điều chỉnh một số chỉ tiêu gồm số khách vận chuyển
là 23,4 triệu khách, giảm 6% so với kế hoạch trước đó; hàng hóa vận chuyển dự kiến 357 nghìn tấn, giảm 4,4%
IBC: CTCP Đầu tư Apax Holdings - Đã thông qua việc mua thêm tối đa 9 triệu cổ phần của CTCP Phát triển giáo dục
Igaten, với giá 10.000 đồng/cổ phần, qua đó, muốn nâng sở hữu tại Công ty trên từ 53,83% lên 94,6%. Thời gian thực
hiện trong quý III, quý IV/2019.
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