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TỔNG QUAN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Khung thời gian Ngày 23/8 Tuần (21/8- 25/8) Tháng 8

VNINDEX 758.00 điểm 760.00 điểm 755 điểm

VN30 735.00 điểm 736.00 điểm 734 điểm

HNXINDEX 101.00 điểm 100.00 điểm 99 điểm

HNX30 186.00 điểm 183.00 điểm 182 điểm

PVN ALLSHARE 986.00 điểm 980.00 điểm 980 điểm

VN-Index: 761.26 điểm ( -7.53 điểm ; -0.98%)

HNX-Index: 100.87 điểm ( -0.26 điểm ; -0.26 %)       

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG

ĐIỂM TIN

PVN ALLSHARE Index: 983.31 điểm ( -7.17 điểm; -0.72%)

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn: Sẵn sàng cho ngày ra dòng sản

phẩm thương mại đầu tiên - Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất ra sản

phẩm thương mại đầu tiên vào quý 4/2017. Khi chuyển sang giai đoạn vận

hành thương mại, mỗi tháng Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn sẽ tiếp

nhận tới 3 tàu dầu thô từ Công ty dầu khí KPC - Kuwait. Với công suất chế

biến 10 triệu tấn dầu thô/năm (200.000 thùng/ngày), Liên hợp lọc hóa dầu

Nghi Sơn sẽ cung cấp khoảng 40% nhu cầu thị trường xăng dầu trong

nước, xuất khẩu hàng triệu tấn sản phẩm hoá dầu Benzen, Para-xylen và

hạt nhựa Polypropylene… góp phần quan trọng trong thu ngân sách Nhà

nước, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Thanh Hoá và

khu vực, nâng cao tính tự chủ trong việc sản xuất các sản phẩm lọc hóa

dầu của Việt Nam và tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia,

đóng góp xứng đáng vào nền kinh tế của đất nước…
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index

Giao dịch khối ngoại: Mua ròng 102 tỷ đồng

Tỷ trọng nhóm ngành của VN-Index theo chuẩn ICB

Tăng trưởng các nhóm ngành trong 1 tháng
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Tài chính: 38.65% Y Tế: 1.56% Viễn Thông: 1.29%

Nguyên liệu thô: 2.87% Công nghệ: 1.87% Công nghiệp: 12.67%

Sản xuất hàng tiêu dùng: 24.92% Dịch vụ: 3.29% Dầu khí: 10.77%

Tiện ích: 1.87% Phân loại khác: 0.23%
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚIGIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN

Chỉ số Biến động so 

với tháng trước

(%)

Đồ thị 1 tháng

Brent Oil

52.11 USD/bbl

+8.54

WTI Crude Oil

47.77 USD/bbl

+4.74

Gold

1290.60 USD/oz

+2.21

Natural Rubber

217.4 JPY/kg

+4.82

Sugar

13.52 cents/lb

-6.60

Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 17h ngày 22/08/2017

Chỉ số Biến động so 

với tháng trước

(%)

Đồ thị 1 tháng

Dow Jones

21,744 điểm

+1.12

S&P 500 Index

2,433 điểm

-1.45

FTSE 100 Index

7,364điểm

-0.09

Nikkei 225

19,384  điểm

-3.06

MSCI Asia 

Pacific

159.31 điểm

-0.04



TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

THÔNG TIN

Thông tin về giá vàng:

Giá vàng hạ xuống vào thứ Ba, khi các nhà đầu tư trên thị trường cùng hướng về cuộc họp thường niên của các ngân hàng trung ương

và các nhà kinh tế hàng đầu ở Jackson Hole, Wyoming vào cuối tuần này. Vàng tương lai trên sàn Comex đã giảm 7.50 USD, tương

đương 0.6%, xuống còn 1,289.15 USD một ounce vào 3:05 AM ET (0705GMT). Kim loại vàng đã đạt mức cao nhất trong gần 11 tuần

vào thứ Hai do căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trở lại. Một cuộc họp hàng năm của các nhà quản lý ngân hàng trung ương

và các nhà kinh tế hàng đầu do Ngân hàng Dự trữ Liên bang của thành phố Kansas ở Jackson Hole, Wyoming tổ chức sẽ diễn ra từ

thứ Năm đến thứ Bảy, với những bài phát biểu quan trọng từ Janet Yellen và Mario Draghi.

Thông tin về giá dầu:

Theo Reuters, ngày 21/8, kênh truyền hình Kuwait dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ nước này Essam al-Marzouq cho biết, Tổ chức các nước

xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ thảo luận về khả năng mở rộng hoặc chấm dứt việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu mỏ tại hội nghị

diễn ra vào tháng 11 tới. Ông Marzouq nói: "Tại hội nghị tiếp theo diễn ra vào cuối tháng 11 tới... những vấn đề quan trọng nhất sẽ liên

quan tới số phận của thỏa thuận mở rộng hoặc chấm dứt cắt giảm sản lượng." Ông Marzouq cho biết thêm trong những tuần gần đây,

dự trữ dầu mỏ của Kuwait đã xuống mức thấp hơn mong đợi và dự báo sản lượng dầu của nước này sẽ chỉ đạt đạt 2 triệu thùng/ngày,

giảm từ mức 6.5 triệu thùng/ngày./.



KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

Tăng Tỷ

Trọng

Duy trì Giảm Tỷ

Trọng

Ghi Chú

Phân

lớp vốn

hóa

Small Cap Nhiều cổ phiếu đầu cơ suy yếu

Mid Cap Điều chỉnh giảm, thanh khoản yếu

Blue chip Điều chỉnh giảm

Nhóm

ngành

Dầu khí Tích Lũy

Bất động

sản

Phân hóa tăng, giảm giá giữa các cổ phiếu

Chứng

khoán

Điều chỉnh giảm giá

Ngân hàng

và bảo

hiểm

 Điều chỉnh giảm giá
















KHUYẾN CÁO CẤU TRÚC DANH MỤC

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU DẦU KHÍ

Cổ phiếu Giá hiện tại Chiến lược

GAS 60.7 Nắm giữ - Cổ phiếu được điều chỉnh từ vùng giá 64, nhưng vẫn đang trong trend tăng ngắn hạn

DCM 13.75 Giảm tỷ trọng – Tạo Lower High

PVC 8.7 Tăng tỷ trọng - Đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ 8.6 – 9.0

PVS 16.2 Nắm giữ – Cổ phiếu giao dịch trong biên độ hẹp

PVT 14.05 Tăng tỷ trọng – Phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn

PVX 2.5 Nắm giữ – Đang giao dịch quanh vùng giá 2.5 - 2.8

DPM 23.3 Nắm giữ – Phân bón được đưa vào diện chịu thuế GTGT

PVI 34.5 Nắm giữ Cổ phiếu kiểm nghiệm thành công vùng hỗ trợ 33 – 34, đã tăng giá trở lại

NT2 27.0 Giảm tỷ trọng - Cổ phiếu có dấu hiệu phá vỡ hỗ trợ tại 27

PVD 14.5 Nắm giữ – Dòng tiền yếu, cổ phiếu suy yếu trở lại



CẬP NHẬT DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ

DANH MỤC ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Ngày

khuyến

nghị

Cổ

phiếu

Giá mua Điểm

dừng

Giá

hiện

tại

Giá

mục

tiêu

Hiệu

suất

Ghi Chú

17/07/2017 PVI 33 - 34 31.9 34.5 37 2.99% Nắm giữ

11/08/2017 PVC 8.6 – 9.0 8.3 8.7 10.0 0 % Nắm giữ

30/07/2017 PVE 7.3-7.7 6.9 7.9 9.0 2.56% Nắm giữ



TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM

Bản báo cáo chiến lược giao dịch chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh

tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán từ những nguồn thông tin đáng tin cậy. Mọi quan

điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, và hợp lý

nhất trong hiện tại và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông

tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định

đầu tư cho riêng mình. Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) không đảm bảo rằng các nguồn

thông tin trong bản báo cáo là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với

tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách

nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này
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