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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)
Thay đổi (%)
Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)
Số mã tăng
Số mã giảm
Số mã đứng giá

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)
Tổng giá trị GD ước tính (tỷ đồng)

Thị trường cơ sở
HSX
994,95
+0,66
171
+1,1
4.467
3.244
+6,7
167
151
65
Thị trường phái sinh
VN30F1908
VN30F1909
89.546
222
885
888
+0
+0,8
9.178
23,7

HNX
106,76
+0,30
23
-36,1
371
354
-16,7
80
95
53

VN30F1912
48
891,7
-0,1
3,6

VN30F2003
31
892,6
+1,3
3,2

1
2
3

Khối ngoại
HSX
534
486
+48
Top mua ròng
HPG
56 tỷ
VRE
55 tỷ
CTD
15 tỷ

PVS
AMV
TIG

1,5 tỷ
0,9 tỷ
0,3 tỷ

1
2
3

Top bán ròng
VIC
60 tỷ
STB
33 tỷ
VNM
25 tỷ

DAE
CEO
SHS

2,8 tỷ
2,6 tỷ
2,1 tỷ

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

990 điểm

Kháng cự

108 điểm

Hỗ trợ

960 điểm

Hỗ trợ

106 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, VN-Index nối tiếp đà tăng với thanh
khoản tăng nhẹ, đường giá chỉ số đang bám sát dải trên
của dải Bollinger Band, cho thấy tiềm năng tăng điểm
đang dần được mở rộng.

- HNX-Index phiên hôm nay giảm đầu phiên và cuối
phiên hồi phục nhẹ, thanh khoản vẫn giảm yếu, cho
thấy áp lực cung giá thấp là không lớn, xu thế tăng
vẫn được duy trì.

- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu thế - Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng lên, xu
tăng vẫn đang mạnh dần.
thế tăng đang chiếm ưu thế.
- Dự báo, với đà tăng như hiện tại, VN-Index đã tiệm - Dự báo, HNX-Index sẽ còn giăng co quanh vùng
cận vô cùng gần với đỉnh ngắn hạn tháng 05/2019 – 106 – 108 điểm, trước khi bứt phá tiếp trong tháng
1.050 điểm, trước mắt, có thể áp lực sẽ còn gia tăng 08 sắp tới.
trong những phiên tới, buộc VN-Index phải điều chỉnh
khi chạm ngưỡng kháng cự này.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Mặc dù cổ phiếu bán dẫn tăng vọt, giới đầu tư nhìn chung giữ tâm lý thận trọng trước khi Ngân hàng Trung
ương châu Âu ra quyết sách tháng 7. MSCI châu Á Thái Bình Dương không tính Nhật Bản không đổi trong
đầu phiên 25/7. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,3%, với cổ phiếu nặng ký Softbank Group tăng hơn 2%.
Chứng khoán Trung Quốc duy trì đà tăng, với Shanghai Composite và Shenzhen Composite lần lượt tăng
0,1% và 0,3%. Hang Seng của Hong Kong cũng tăng hơn 0,2%. Tại Nam Á, ASX 200 và NZX 50 lần lượt
tăng 0,3% và 0,7%.
Riêng Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%. Trong đó, cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,2% trong phiên
sáng nay sau khi dự đoán lợi nhuận quý II có thể giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái do giá và nhu cầu về bộ
nhớ giảm liên tục.
- Tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý II khả quan giúp chứng khoán Mỹ liên tục tăng
và lập đỉnh lịch sử trong phiên hôm qua. Trong khi đó, đà tăng của chứng khoán châu Á bị hạn chế vì tâm lý lo
ngại về chiến tranh thương mại và tăng trưởng kinh tế thế giới.
Giới đầu tư cũng giữ tâm lý thận trọng trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố kết quả họp chính
sách vào tối nay, với nhiều dự đoán cho rằng chính sách tiền tệ sẽ có thay đổi vào tháng 9 vì số liệu kinh tế
yếu kém.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,54 điểm (0,66%) lên 994,95 điểm. HNX-Index tăng 0,32 điểm
(0,3%) lên 106,76 điểm. Thanh khoản thị trường phiên hôm nay vẫn duy trì ở mức trung bình với tổng khối
lượng giao dịch trên hai sàn niêm yết đạt 195 triệu cổ phiếu, trị giá 4.800 tỷ đồng.
Sau khoảng thời gian đầu biến động giằng co, thị trường bất ngờ giao dịch tích cực hơn nhiều nhờ lực đẩy của
một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó tâm điểm là hai nhóm ngân hàng và bộ ba cổ phiếu họ 'Vin'. Ở nhóm cổ
phiếu ngân hàng, BID bật tăng 1,6% lên 35.000 đồng/cp. ACB tăng 1,3% lên 23.900 đồng/cp. VCB tăng 0,4%
lên 77.200 đồng/cp. VIB tăng 3,2% lên 19.300 đồng/cp. Đà tăng tích cực của thị trường chung tiếp tục được
duy trì trong phiên chiều, ngoài hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và họ 'Vin', thị trường còn nhận được lực đẩy từ
các cổ phiếu trụ cột khác như HPG, SAB, VGC... Trong đó, HPG tăng mạnh 3,9% lên 22.400 đồng/cp và khớp
lệnh 9,5 triệu cổ phiếu. Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đang tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư, chia sẻ về kết quả
kinh doanh nửa đầu năm. Doanh thu quý II đạt 15.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau
thuế đạt 2.050 tỷ đồng, giảm 7%. VIC chốt phiên tăng 1% lên 123.200 đồng/cp. Hiện tại, giá cổ phiếu này
đang ở mức cao nhất lịch sử, vượt qua phiên 18/3 (121.300 đồng/cp).
Nhóm cổ phiếu VIC và ngân hàng đang dẫn nhịp thị trường, bỏ xa các cổ phiếu còn lại trong con đường đến
đỉnh ngắn hạn của VN-Index, dòng tiền nhìn chung vẫn thận trọng, diễn biến kết quả kinh doanh quý II của
các doanh nghiệp trên sàn chưa thực sự tích cực khi nhóm doanh nghiệp sụt giảm về tăng trưởng chiếm ưu thế.
Ngay cả trong nhóm tăng trưởng cũng có những doanh nghiệp tăng nhờ cắt giảm chi phí và thanh lý tài sản,
không đủ sức thuyết phục thị trường đổ tiền vào nhiều hơn. Nhìn chung, con đường tăng điểm trong thời gian
gian tới sẽ vẫn chỉ dựa vào các cổ phiếu VIC và ngân hàng.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Hòa Phát lãi sau thuế quý II đạt 2.050 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ
Chiều 25/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) tổ chức gặp gỡ nhà đầu tư, chia sẻ về kết quả kinh doanh
nửa đầu năm. Doanh thu quý II đạt 15.300 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt
2.050 tỷ đồng, giảm 7%. Kết quả của Hoà Phát được cho là khả quan trong bối cảnh giá quặng thép (nguyên
liệu đầu vào) tăng gấp đôi, giá điện tăng trong khi thị trường bất động sản trầm lắng. Nhiều doanh nghiệp
ngành thép trước đó báo lợi nhuận giảm như SMC giảm 47% hoặc lỗ như thép Việt Ý báo lỗ 32 tỷ...
Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 30.500 tỷ đồng và 3.860 tỷ đồng, giảm
13% so với cùng kỳ năm trước.
Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho biết Khu Dung Quất kết thúc giai đoạn 1. Công ty đang bắt đầu chạy
để đưa lò cao và các dây chuyền liên quan đi vào hoạt động.
Trước đó, Hòa Phát công bố tổng sản lượng thép bán ra 6 tháng đạt hơn 1,34 triệu tấn, tăng 23% so với cùng
kỳ 2018. Sản lượng thép xây dựng xuất khẩu tăng 35% so với cùng kỳ. Với kết quả này, thép Hòa Phát duy trì
thị phần dẫn đầu với 25%. Riêng tháng 6, thép Hòa Phát đã tiêu thụ được 185.900 tấn, tăng 21% so với cùng
kỳ 2018.
Giá vốn giảm mạnh, Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lãi quý II tăng 164% so với cùng kỳ
CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019 với doanh
thu giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt 991 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm được gần 6% nên lợi nhuận
gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 34,6% so với quý 2/2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp
đạt 16,8%.
Trong quý, chi phí tài chính tăng 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Theo báo cáo, dư
nợ vay tài chính ngắn hạn đến cuối quý còn 1.628 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dư
vay nợ thuê tài chính dài hạn vẫn giữ nguyên mức 34,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó chi phí bán hàng giảm được 6 tỷ so với cùng kỳ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng
1,8 tỷ đồng là những nguyên nhân góp thêm vào sự gia tăng lợi nhuận quý II so với cùng kỳ.
Kết quả, dù doanh thu giảm, nhưng chi phí giá vốn giảm sâu, cộng với sự tiết giảm chi phí bán hàng chính là
nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn 57,35 tỷ đồng, gấp 2,6 lần lợi nhuận đạt được quý II năm ngoái.
Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 58,8 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu Xi măng Bỉm Sơn đạt 1.914 tỷ đồng, tăng 7,3% so với nửa đầu năm
ngoái và thực hiện được 47,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần lợi nhuận
đạt được nửa đầu năm ngoái và hoàn thành hơn 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Trên BCTC công ty thể hiện, chi phí xây dựng dở dang đến cuối kỳ ghi nhận khoảng 370 tỷ đồng, tăng 87 tỷ
đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng chi phí xây dựng dở dang của Dự án chuyển đổi công nghệ từ giai đoạn
nghiền xi măng đến đóng bao gần 345 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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