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DAINAM Securities
VN - Index

HNX Index

926,28

104,54

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

4,12
0,45

0,34
0,33

KLGD (triệu đơn vị)

145,778

35,040

Giá trị GD (tỷ đồng)

2.762,677

414,527

179
105
90

90
46
238

VN-30

HNX-30

Giá trị đóng cửa

900,4

188,43

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

1,15
0,13%

0,29
0,15%

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

52,01

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

0,44
0,85%

Top KLGD

KLGD (triệu đv)

FLC
HAG
QCG
OGC
SHB

16,1
5,3
5,1
5,0
4,8

Giao dịch Nhà ĐTNN

HOSE

HNX

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

276,85
-241,89

3,81
-22,98

Giá trị GD ròng (tỷ VNĐ)

34,96

-19,17
14,79

All (tỷ VNĐ)

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HOSE
VNM
SSI
SBT
FRT
DXG

23,6
16,7
15,9
14,3
13,2

NVL
VIC
HPG
HDB
DHG

30,2
15,3
9,4
8,2
7,6

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HNX
CEO
VCG
SHS
LHC
HLD

1,0
0,21
0,21
0,19
0,13

PVS
VGC
VCS
DBC
CMS
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11,6
4,1
2,7
0,85
0,54

Nhận định thị trường ngày 09/11/2018
Dự báo thị trường vẫn tiếp tục giao dịch tích lũy, thanh khoản duy
trì thấp. Nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn quan sát, không gia tăng tỷ
trọng cổ phiếu giai đoạn hiện nay.
Diễn biến thị trường ngày 08/11/2018
Càng về cuối phiên, sự hưng phấn cùng thị trường thế giới dần
mất đi, tâm lý tiêu cực xuất hiện đã khiến cho thị trường chung
không còn tăng mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng
nhưng thanh khoản toàn thị trường lại gần như mất hút.
Nhóm cổ phiếu VN30 dù có số mã xanh chiếm ưu thế tuy nhiên
sự tăng điểm là không nhiều. HSG tăng mạnh nhất với mức tăng
2,1% lên mức giá 8.680 đồng/cổ phiếu. VRE tăng mạnh 1,9% lên
mức giá 31.000 đồng/cổ phiếu và DHG tăng nhẹ 1,6%. Ở chiều
ngược lại, MWG giảm mạnh 1,7% sau khi có nghi vấn về việc để
lộ thông tin khách hàng; kết phiên đóng cửa tại mức giá 110.000
đồng/cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục điều chỉnh khi giá dầu vẫn đang
ở mức khá thấp. PVD đóng cửa giảm 0,9%; PVB và PVS đóng
cửa giảm nhẹ 0,5% trong khi GAS lại tăng nhẹ 0,3%.
Nhóm cổ phiếu dệt may lại xuất hiện những diễn biến trái ngược.
Trong khi TCM tăng nhẹ 0,2% lên mức giá 25.200 đồng/cổ phiếu
thì TNG lại đóng cửa giá tham chiếu còn GIL giảm nhẹ 1,2%
xuống mức giá 37.050 đồng/cổ phiếu.
Nhóm cổ phiếu bất động sản ngoài VGC giảm điểm do khối ngoại
bán ròng mạnh thì các mã còn lại đều diễn biến khá tích cực.
VHM đóng cửa tăng mạnh 2,8% lên mức giá 74.700 đồng/cổ
phiếu; DXG tăng 1,5% còn DIG tăng 0,6%.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngoài chứng kiến sự điều chỉnh nhẹ
của những mã tăng mạnh phiên hôm qua. STB giảm 0,7%; MBB
giảm nhẹ 0,4% còn BID đóng cửa giá tham chiếu. Ngược lại,
VCB, VPB và ACB đều tăng nhẹ dưới 0,5%.
Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 4,12 điểm lên mức
926,28 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 145.778.413 cổ phiếu
tương ứng với giá trị giao dịch 2.762,677 tỷ đồng. Trong khi đó
chỉ số HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,34 điểm xuống mức 104,54
điểm. Khối lượng giao dịch đạt 35.040.527 cổ phiếu tương ứng
với giá trị giao dịch 414,527 tỷ đồng.
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Cập nhật nhanh các cổ phiếu đã khuyến nghị
HPG – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HSX)
Kết phiên giao dịch ngày 08/11/2018; HPG đóng cửa giảm nhẹ 0,6% xuống mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu với khối
lượng giao dịch thấp, chỉ đạt hơn 2,8 triệu cổ phiếu. HPG đóng cửa với một cây nến đỏ dài, đâm thủng các đường EMA
ngắn hạn. Đường giá vẫn nằm dưới các đường EMA trung và dài hạn. Thanh khoản thấp, tín hiệu kỹ thuật xấu, nước
ngoài quay trở lại bán ròng là những thông tin tiêu cực sẽ tác động đến HPG trong thời gian tới.
Khuyến nghị nhà đầu tư quan sát mã cổ phiếu HPG.
Tin tức nổi bật ngày 09/11/2018
Quốc hội thông qua chỉ tiêu 2019: GDP tăng 6,6-6,8%, CPI khoảng 4%
Với 92,16% đại biểu tán thành, sáng 8/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2019. Theo Nghị quyết, mục tiêu tổng quát của năm 2019 vẫn đặt lên hàng đầu yêu cầu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ
mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát
triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%,
riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-62%,
trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24-24,5%.
Bất chấp chiến tranh thương mại, xuất nhập khẩu Trung Quốc tháng 10 vẫn vượt kỳ vọng
Thặng dư thương mại Trung Quốc tháng 10 là 34,01 tỷ USD, thấp hơn con số dự báo 35 tỷ USD mà các nhà kinh tế
đưa ra, Tổng cục Hải quan Trung Quốc hôm nay cho biết. Xuất khẩu tính theo USD của Trung Quốc trong tháng 10
tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt con số dự báo 11%. Con số này trong tháng 9 là 14,5%.
Số liệu kinh tế Trung Quốc đang được theo dõi sát sao trong bối cảnh căng thẳng kinh tế với Mỹ leo thang. Tuy nhiên,
dựa trên số liệu,kinh tế Trung Quốc dường như vẫn diễn biến tốt. Nhiều nhà kinh tế cho rằng xu hướng trên chủ yếu
do các nhà xuất khẩu tranh thủ tăng đơn hàng trước khi thuế có hiệu lực. Sức ép sẽ được thể hiện trong số liệu của
những tháng tiếp theo.
Tin doanh nghiệp
OGC: Theo BCTC hợp nhất quý III, OGC ghi nhận doanh thu thuần 529,8 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm
trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 11% lên 279 tỷ đồng. OGC hiện đang đầu tư 125 tỷ đồng vào công ty liên kết gồm
CTCP Chứng khoán Đại Dương và CTCP Đầu tư BOT- Bắc Giang; 152 tỷ đồng vào các đơn vị khác. Lũy kế 9 tháng,
OGC đạt doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt 958 tỷ đồng và 27,3 tỷ đồng, cùng năm trước lỗ 253 tỷ đồng.
HDC: CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HoSE: HDC) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ và hủy bỏ
việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Theo đó, Hodeco dự kiến trong quý I/2019
đăng ký mua cổ phiếu quỹ. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp
thuận phương án. Giá mua theo giá thị trường nhằm bình ổn giá cổ phiếu.
PVN: Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tổng doanh thu 10 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đạt 499.500 tỷ đồng,
vượt 21% kế hoạch 10 tháng và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017. PVN cho biết về cơ bản các chỉ tiêu sản xuất
của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 2 - 8,7% kế hoạch tháng. Tính chung 10 tháng năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất
của Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 3,3% - 14,3% kế hoạch 10 tháng đề ra.
C47: Vào ngày 24/11 tới đây, CTCP Xây dựng 47 (HoSE: C47) sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm
2018 tại Bình Định để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức,… Tại đại hội,
C47 sẽ trình phương án chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tối đa theo tỷ lệ 20%. Như vậy, công ty dự
tính sẽ chi 34 tỷ đồng hoặc phát hành 3,4 triệu cổ phiếu để trả cho cổ đông.
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