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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)

Thị trường cơ sở
HSX
984,06
+0,56
143

HNX
102,32
+0,37
24

Thay đổi (%)

+3,6

+20

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

3.217
2.610
+4,7
193
134
52

296
267
+13,6
110
61
49

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

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3
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Thị trường phái sinh
VN30F1908
VN30F1909
51.742
342
886
885
+1,4
+2,2
4.584
30,3

VN30F1912
42
883,5
+1,8
3,7

Khối ngoại
HSX
428
397
+31
Top mua ròng
VNM
NVL
VHM
Top bán ròng
VRE
HDB
VHC

VN30F2003
45
885
+3,5
1,8

HNX
8
8
+0
37 tỷ
27 tỷ
11 tỷ

SHB
VCS
HPM

3,1 tỷ
0,8 tỷ
0,2 tỷ

35 tỷ
20 tỷ
13 tỷ

PVS
PVX
SHS

5 tỷ
0,4 tỷ
0,3 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

1.000 điểm

Kháng cự

103 điểm

Hỗ trợ

960 điểm

Hỗ trợ

100 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, VN-Index tăng điểm và đã củng cố - HNX-Index phiên hôm nay hồi phục nhẹ, đường
lại được ngưỡng tâm lý 980 điểm, xu thế tăng ngắn giá chỉ số đã nằm dưới MA20, xu thế ngắn hạn đã bị
hạn đã được xác lập trở lại.
đảo chiều.
- Các chỉ báo MACD, RSI đang hướng lên, xu thế tăng - Các chỉ báo MACD, RSI đang hướng xuống, xu thế
điểm đang mạnh dần lên.
giảm điểm đang mạnh dần lên.
- Dự báo, VN-Index có thể test lại ngưỡng 990 điểm
sau kỳ nghỉ lễ 02/09, tuy nhiên, nếu thanh khoản vẫn
giảm yếu như hiện nay, khả năng đi xa hơn của chỉ số
là khó khăn, kịch bản khả thi là VN-Index sẽ giằng co
quanh vùng 980 – 990 điểm trong những phiên đầu
tuần sau.
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- Dự báo, HNX-Index sẽ còn giằng co đi ngang vùng
giá 102,5 – 103,5 điểm thêm vài phiên nữa, nhưng
nhìn chung, xu thế trung hạn của chỉ số đã là điều
chỉnh và sẽ còn điều chỉnh tiếp về vùng 100 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số Dow Jones bứt phá 326.15 điểm (tương đương 1.3%) lên
26,362.25 điểm, chỉ số S&P 500 tiến 1.3% lên 2,924.58 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.5% lên
7,973.39 điểm. Khi được hỏi về cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho
biết trong ngày thứ Năm rằng nước này phản đối leo thang căng thẳng thương mại, gợi ý chính quyền Trung
Quốc sẽ không đáp trả đợt thuế quan mới nhất của Mỹ.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang hồi đầu tháng này khi Trung Quốc thông báo áp thuế mới đối
với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng loạt
hàng hóa Trung Quốc bắt đầu trong tháng 9 tới. Sự leo thang căng thẳng thương mại đã khiến các chỉ số chứng
khoán chính của Mỹ nhuốm sắc đỏ trong tháng này. Dow Jones và S&P 500 đều mất 2%, còn Nasdaq
Composite sụt 2.5% từ đầu tháng 8 đến phiên ngày thứ Năm.
Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu cũng phát tín hiệu suy thoái trong tháng này. Cụ thể, chênh lệch giữa lợi
suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đang dao động ở mức thấp
nhất kể từ năm 2007. Đây gọi là sự đảo ngược đường cong lợi suất. Nhà đầu tư lo ngại điều này bởi vì trong
lịch sử đường cong lợi suất đảo ngược trước những kỳ suy thoái. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ
Mỹ kỳ hạn 30 năm cũng lùi xuống mức thấp mọi thời đại.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 5,47 điểm (0,56%) lên 984,06 điểm. HNX-Index tăng 0,38 điểm
(0,37%) lên 102,32 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch trên hai
sàn niêm yết đạt gần 168 triệu cổ phiếu, trị giá 3.500 tỷ đồng.
Thị trường trong khoảng thời gian đầu của phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tăng
giá và điều này giúp kéo các chỉ số thị trường lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, VCB tăng 0,9% lên 77.500
đồng/cp. VHM tăng nhẹ 0,1% lên 86.900 đồng/cp. KDC tiếp tục tăng 3,5% lên 23.650 đồng/cp, trước đó,
KDC đã có 3 phiên tăng trần liên tiếp. Thị trường về cuối phiên giao dịch vẫn duy trì được sắc xanh tốt nhờ
lực đẩy của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, các cổ phiếu tài chính bao gồm ngân hàng và chứng khoán
giao dịch tích cực. Ở nhóm cổ phiếu chứng khoán, các mã như EVS, CTS, HCM, IVS, VIX hay SSI đều đồng
loạt tăng giá mạnh. Trong đó, SSI tăng 1,7% lên 21.500 đồng/cp. VIX tăng 3,3% lên 6.200 đồng/cp, HCM
tăng 3,7% lên 20.950 đồng/cp. Ở nhóm ngân hàng, các mã như BID, NVB, VCB hay TPB... đều tăng giá tốt.
BID tăng 2,2% lên 38.750 đồng/cp, VCB tăng 1,2% lên 77.700 đồng/cp, TPB tăng 1,1% lên 23.250 đồng/cp.
Ngoài ra, hàng loạt cổ phiếu trụ cột khác trên thị trường như VHM, MWG, VCS, VRE... cũng đồng loạt tăng
giá tốt. Ở chiều ngược lại, KDC sau 3 phiên tăng trần đã điều chỉnh giảm trở lại 4,2% xuống 21.900 đồng/cp.
RAL sau một khoảng thời gian hồi phục cũng điều chỉnh giảm trở lại 5,4% xuống 77.500 đồng/cp.
Kết thúc tuần cuối tháng 08, VN-Index vẫn giữ được ngưỡng 980 điểm và có phiên xanh trước kỳ nghỉ 02/09,
nhà đầu tư phần nào cũng được an ủi ít nhiều. Nhưng rủi ro dài hạn của thương chiến Mỹ - Trung chưa kết
thúc, sau kỳ nghỉ, nếu 2 cường quốc không có động thái nào mới, VN-Index cũng sẽ chỉ giằng co sau khi thử
test lại ngưỡng 990 điểm, tiền vẫn sẽ đổ vào nhóm cổ phiếu đầu cơ nhiều hơn.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Gỗ Trường Thành có 137 tỷ nợ quá hạn trả, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục
Sau soát xét, doanh thu Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) điều chỉnh giảm 6 tỷ đồng xuống
300 tỷ, theo đó lỗ gộp tăng thêm 5 tỷ đồng lên 166 tỷ đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 22 tỷ đồng lên 63 tỷ do tăng dự phòng phải thu khó đòi lên 20 tỷ
đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến công ty bị lỗ thêm 29 tỷ đồng, nâng số lỗ nửa đầu năm lên 320 tỷ đồng.
Đơn vị kiểm toán nhấn mạnh trong kỳ công ty phát sinh khoản lỗ ròng 320 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế lên 2.433,5
tỷ đồng. Nợ phải trả ngắn hạn của công ty cũng vượt tài sản ngắn hạn với số tiến 307 tỷ đồng, khoản vay ngân
hàng và bên thứ ba đã quá hạn trả 136,8 tỷ đồng. Những điều này tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có
thể dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty.
Cổ đông sáng lập Vinpearl Air phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa đăng tải công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của
nhiều doanh nghiệp.
Trong đó, CTCP Phát triển Du lịch Vinasia từng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 31/10/2018. Trái
phiếu có kỳ hạn 14 tháng, được lưu ký tại Công ty chứng khoán Kỹ thương (TCBS).
Vinasia là một trong 3 cổ đông sáng lập CTCP Hàng không Vinpearl Air, nắm giữ 45% vốn. Được thành lập
tháng 6/2017, Vinasia có tên gọi cũ là CTCP Phát triển Du lịch Nam Hà với vốn điều lệ ban đầu 300 tỷ đồng.
Ba cổ đông sáng lập Vinasia gồm ông Bùi Vinh Quang, bà Nguyễn Thị Oanh và ông Nguyễn Khắc Đạt với tỷ
lệ sở hữu lần lượt là 45%, 25% và 30%. Đến tháng 4/2019, Vinasia tăng vốn lên 1.300 tỷ đồng. Bà Nguyễn
Thị Oanh vẫn là người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc.
Cũng trong cuối năm 2018, một số doanh nghiệp khác cũng đã phát hành nghìn tỷ đồng trái phiếu và nay công
bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi. Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp An Thịnh phát
hành 5.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 và 10 năm 2018. Trong đó, 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 15
tháng và 4.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 14 tháng. Công ty có địa chỉ tại lô biệt thự BT7, khu đô thị mới Việt
Hưng, Long Biên, Hà Nội.
Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển thương mại Việt An cũng phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu
vào tháng 12/2018 với kỳ hạn 12 tháng. Trái phiếu của cả 2 doanh nghiệp này cũng đều được lưu ký tại TCBS.
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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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