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

HNX –
Index

973,65

105,14

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

4,60
0,47%

0,04
0,04%

KLGD (triệu đơn vị)

154,564

22,824

Giá trị GD (tỷ đồng)

3.870,119

451,431

145
148
64

85
56
55

VN-30

HNX-30

Giá trị đóng cửa

876,12

192,43

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

3,91
0,45%

1,16
0,61%

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

56,30

Tăng/Giảm
Thay đổi (%)

0,42
0,76%

Top KLGD

KLGD (triệu đv)

ROS
AAA
PVS
DLG
HPG

11,89
6,07
5,68
4,04
3,75

Giao dịch Nhà ĐTNN

HOSE

HNX

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

608,63
416,01

37,51
10,60

Giá trị GD ròng (tỷ VNĐ)

192,62

26,91
219,53

All (tỷ VNĐ)

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HOSE
PLX
GAS
VCB
HVN
E1VFVN30

66,88
26,41
24,05
14,58
11,22

HPG
MSN
VHM
DXG
GEX

27,10
8,00
5,24
4,69
4,37

Top 5 CP mua/bán ròng NĐTNN trên HNX
PVS
TNG
SHB
DGC
IVS

30,41
1,5
0,27
0,23
0,19

DBC
SHS
VCS
CEO
BII
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4,61
0,76
0,46
0,36
0,22

Nhận định thị trường ngày 11/07/2019
Thị trường được dự báo sẽ vẫn tiếp tục có những giao dịch tích
cực. Dòng tiền sẽ dần lan tỏa ra nhiều nhóm ngành, nhiều mã cổ
phiếu hơn. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chỉ nên ưu tiên nắm giữ
những mã cổ phiếu đã khuyến nghị và có thanh khoản đột biến
trong những phiên tăng điểm gần đây.
Diễn biến thị trường ngày 10/07/2019
Phiên giao dịch 10/7 khép lại với sắc xanh bao trùm thị trường.
Độ rộng thị trường kết phiên nghiêng về bên mua với 336 mã tăng
điểm và 377 mã giảm điểm. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm
sáng trong phiên khi họ mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị
230 tỷ đồng.
Nhóm VN30 kết thúc phiên giao dịch với 17 mã tăng, 7 mã giảm.
Trong đó, CII tăng mạnh nhất với 2,5% lên 22.300 đồng/cp, SAB
tăng 1,4% lên 285.000 đồng/cp. VJC tăng 2% lên 131.500
đồng/cp.
Nhóm cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí như GAS, PVD, PVS, PVB...
đều bứt phá và góp công lớn trong việc duy trì vững sắc xanh của
thị trường chung. Trong đó, GAS tăng 1,3% lên 105.800 đồng/cp.
PVD tăng 1,9% lên 18.800 đồng/cp. PVS tăng 2,5% lên 24.200
đồng/cp.
Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản kết phiên giao dịch khá tích
cực khi các mã có vốn hóa lớn đều tăng. VIC tăng 0,69% lên
116.800 đồng/cp, VHM tăng 0,36% lên 83.400 đồng/cp, NVL
tăng 1,16% lên 60.800 đồng/cp, BCM tăng 3,33% lên 24.800
đồng/cp. Ngược lại VRE lại giảm 0,69% xuống 36.150 đồng/cp,
VRE là một trong những cổ phiếu góp phần khiến VN-Index
không thể bứt phá.
Hai cổ phiếu ngành hàng không diễn biến rất lạc quan trong phiên
hôm nay. Cả VJC, HVN đồng loạt tăng mạnh trên 1%. Ngược lại,
nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán lại có một phiên giao dịch khá
tiêu cực. Cả SSI, VND, VCI, HCM đồng loạt giảm điểm đã khiến
ngành này nằm trong top 5 ngành giảm mạnh nhất thị trường.
Kết thúc phiên, VN-Index tăng 4,6 điểm (0,47%) lên 973,65
điểm; HNX-Index tăng 0,04 điểm (0,04%) lên 105,14 điểm;
Upcom-Index tăng 0,76% lên 56,30 điểm.
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Cập nhật nhanh các cổ phiếu đã khuyến nghị
LHG – CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU (HSX)
Kết phiên giao dịch ngày 10/07/2019, LHG đóng cửa tăng mạnh 3,68% lên mức giá 19.700 đồng/cổ phiếu với khối
lượng giao dịch lớn đột biến, đạt hơn 850 nghìn cổ phiếu. Sau giai đoạn tích lũy bó kẹp dải Bollinger Band, LHG đã
cho một phiên break cả về điểm số và khối lượng. MACD vẫn đang cho phân kỳ dương, MFI và RSI cho thấy dòng
tiền đang nhập cuộc tố. Đồng thời, đường giá LHG cũng đang được hỗ trợ bở dải mây Ichimoku xanh lớn.
Khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ mã LHG.
Tin tức nổi bật ngày 11/07/2019
Trung Quốc đối mặt nguy cơ tỷ lệ vỡ nợ cao kỷ lục
6 tháng đầu năm nay, tổng cộng ở Trung Quốc đã có hơn 55 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8 tỷ USD) trái phiếu doanh
nghiệp không được thanh toán đúng hạn, trong đó 20 công ty vỡ nợ trái phiếu lần đầu. Sau nhiều năm vay nợ quá nhiều,
các công ty Trung Quốc giờ đây đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Chiến dịch giảm tỷ lệ đòn bẩy trong hệ thống
tài chính được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ năm 2016 nhằm giảm thiểu rủi ro đã dẫn đến hệ quả
là hoạt động cho vay ngoài hệ thống – hay còn gọi là các dịch vụ ngân hàng ngầm – đã bị siết chặt đáng kể.
Các công ty Trung Quốc đã tích lũy nợ ít nhất là 1 thập kỷ trở lại đây, khi chính quyền do những người tiền nhiệm của
ông Tập lãnh đạo đã kích thích kinh tế bằng cách tăng vay nợ để đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chính
sách này giúp kinh tế Trung Quốc vượt qua sóng gió nhưng cũng phải trả giá khá đắt. Tỷ lệ nợ doanh nghiệp/GDP tăng
lên mức kỷ lục 160% vào cuối năm 2017, trong khi 10 năm trước chỉ là 101%
Tổng Cục Du lịch tăng cường thu hút du khách từ Trung Quốc
Khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc đến Việt Nam có xu hướng sụt giảm. TCDL đang có kế hoạch tăng cường xúc tiến
tại 2 thị trường này để thu hút du khách.
Theo Tổng cục Du lịch, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam từ đầu năm 2019 đến nay đã đạt gần 8,5 triệu lượt
(tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa đạt 45,5 triệu lượt, trong đó có 22,9 triệu lượt khách lưu
trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018). Khách du lịch Hàn Quốc chỉ
tăng 21% (tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2018 là 60,7%). Thị trường khách Trung Quốc tăng 3,3% (cùng kỳ năm
2018 là 36,1%). Sự suy giảm ở hai thị trường này đã ảnh hưởng mạnh tới tốc độ tăng trưởng chung về lượng khách
quốc tế đến Việt Nam.
Tin doanh nghiệp
VGC: Tổng Công ty cổ phần Viglacera (HOSE: VGC) Thông báo kế hoạch kinh doanh quý III/2019 với doanh thu
hợp nhất 2.733 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 259,2 tỷ đồng. Kế hoạch cả 6 tháng cuối năm là doanh thu 5.883 tỷ đồng
và lợi nhuận trước thuế 516,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGC thông qua ngày 18/7 tới là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức
năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/8/2019.
TCM: Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) Thông báo kết quả kinh doanh
tháng 6 với doanh thu thuần gần 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCM ghi
nhận doanh thu 1.795 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 118 tỷ đồng, tăng 11%.
HPG: Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) Lũy kế nửa đầu năm 2019, Ống thép Hòa Phát đã tiêu thụ được 363.200 tấn
ống thép các loại, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
PDR: Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) Phát Đạt dự kiến đạt lợi nhuận 4.150 tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế vào năm 2023, tương ứng tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) khoảng 38%/năm.
Tính chung 5 năm, tổng lợi nhuận trước thuế lên đến 11.850 tỷ đồng.

www.dnse.com.vn

Page | 2

