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474,53 ▲ 4,37 0,93% 60,04 ▲ 0,37 0,62%

Tăng giá 129 Giảm giá 71 Đứng giá 65 Tăng giá 94 Giảm giá 59   Đứng giá 233

Mã CK Giá TC Giá ĐC %TĐ KLGD % TT Mã CK Giá TC Giá ĐC %TĐ KLGD % TT

HAR 7,1 6,8 -4,23 1.950.170 7,08 NVB 7,2 7,2 0,00 4.417.500 24,51

PVT 6,6 6,7 +1,52 1.843.530 6,70 SCR 5,2 5,4 +3,85 1.861.400 10,33

SAM 6,4 6,6 +3,12 1.717.600 6,24 SHB 6,4 6,4 0,00 1.617.400 8,97

FLC 4,4 4,4 0,00 1.383.520 5,02 PVX 3,5 3,5 0,00 1.549.000 8,60

HQC 5,3 5,5 +3,77 1.143.800 4,15 DCS 2,3 2,5 +8,70 1.075.900 5,97

Mã CK KLGD % Mã CK KLGD % Mã CK KLGD % Mã CK KLGD %

HPG 119.080 10,07 VCB 250.430 15,84 DXP 25.000 13,01 HNM 228.800 62,39

DPM 81.640 6,90 VFMVF
1

160.600 10,16 EFI 24.600 12,81 TTZ 66.800 18,22

VNS 71.550 6,05 PVT 139.460 8,82 PVS 24.100 12,55 KLS 19.000 5,18

FCN 67.670 5,72 HVG 126.000 7,97 DBC 18.400 9,58 IDJ 13.000 3,55

PET 65.250 5,52 STB 117.370 7,42 PCT 17.100 8,90 CMC 10.000 2,73

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 18.155.821

GTGD (tỷ đồng) 117

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 16.341.279

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

16.711.120

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

27.533.440

HSX

GTGD (tỷ đồng) 390

19.471.079Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

16.114.600 Dư mua (cổ phiếu)
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường 

Trên HOSE, VN-Index tăng nhẹ 1,06 điểm (+0,23%) lên 471,22 điểm lúc mở cửa với 1,3 triệu đơn vị khớp lệnh, 
giá trị 19,36 tỷ đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, đà tăng tiếp tục được củng cố khi nhiều mã cổ phiếu lớn tăng 
điểm mạnh hơn. Tuy nhiên, giao dịch vẫn diễn ra ảm đạm với thanh khoản thấp. Khép phiên sáng VN-Index 
tăng 2,84 điểm (+0,6%) lên 473 điểm.  

Buổi chiều, thị trường tiếp tục đi lên trong thế tăng điểm với khối lượng giao dịch khiêm tốn. Hầu hết các cổ 
phiếu lớn đều tăng giá trong buổi chiều ngoại trừ MSN giảm 500 đồng xuống 81.500. VNM và VIC đều tăng 
1.000-2.000 đồng. Nhiều cổ phiếu đầu cơ trên HOSE cũng bật tăng trở lại mặc dù những cổ phiếu này bị bán 
mạnh trong phiên trước đó. VN-Index đóng cửa tăng  4,37 điểm (+0,93%) lên 474,53 điểm với 28,76 triệu đơn 
vị khớp lệnh, giá trị 427 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 1,23 triệu đơn vị, tương đương 36,8 tỷ 
đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng giá, số mã giảm giá và đứng giá lần lượt là 71 và 65. HAR dẫn đầu về thanh 
khoản trên HOSE với 1,95 triệu đơn vị, tiếp theo đó là PVT và SAM với 1,84 và 1,7 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,38 điểm (+0,63%) lên 60,04 điểm với 18,6 triệu đơn vị được chuyển 
nhượng, giá trị 120,4 tỷ đồng. Các mã chủ chốt trên HNX đều tăng nhẹ 100-200 đồng. Trong khi đó, nhiều cổ 
phiếu penny trên HNX lại vọt tăng trần trong phiên nay như DCS, S96, SDH, PV2 và ORS; trong đó DCS và 
PV2 không còn dư bán. HNM bị khối ngoại bán mạnh và đóng cửa giảm 400 đồng xuống 6.400. Những cổ 
phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HNX bao gồm NVB (4,4 triệu đơn vị), SCR (1,86 triệu đơn vị) và SHB (1,6 triệu 
đơn vị).  

Khối ngoại bán ròng 4,46 tỷ đồng trên HOSE nhưng lại mua ròng 0,58 tỷ đồng trên HNX.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,1%) xuống 42,01 điểm.  
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thời gian mở đầu phiên chứng kiến khối lượng giao dịch tăng nhẹ. Cùng với đó là sự tăng trở lại của hầu hết 

các mã lớn. Tuy nhiên trong khi khối ngoại vẫn giữ được mức độ giao dịch như phiên trước thì nhà đầu tư 

trong nước tỏ ra thận trọng. Khối lượng giao dịch cuối cùng giảm gần 30% so với phiên trước. Các mã tăng 

mạnh nhất là các mã nhỏ với khối lượng khớp lệnh khiêm tốn. Ngoài ra không có chênh lệch lớn giữa lực mua 

và bán. Do đó mặc dù các chỉ số tăng điểm và số lượng mã tăng áp đảo số mã giảm, có thể nói rằng thị trường 

vẫn nghiên về trạng thái cân bằng hơn. Các chỉ số được dự đoán sẽ vẫn dao động quanh mức hiện tại trong 

vài phiên tới. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

VN-Index bật tăng trở lại sau khi chỉ số này giảm mạnh trong phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên, VN-Index 

vẫn không thể tạo ra một cây nến cao hơn trên đồ thị. Thêm vào đó, khối lượng khớp lệnh lại sụt giảm xuống 

27,5 triệu đơn vị chứng tỏ nhà đầu tư khá thận trọng khi mua ở vùng giá cao. Do đó, đây có thể chỉ là phiên hồi 

phục kỹ thuật của VN-Index trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD cũng đi ngang và không đưa ra tín hiệu rõ ràng, 

nhưng chúng tôi tiếp tục ghi nhận tín hiệu tiêu cực bởi vì chỉ báo này vẫn dịch chuyển ở bên dưới đường trung 

bình của nó. Chỉ báo nhanh Stochastic Oscillator cũng sụt giảm mạnh từ sát vùng quá mua mặc dù VN-Index 

tăng điểm trong phiên vừa qua; điều này cảnh báo rằng thị trường sẽ có thể trở lại giảm điểm và thử thách khu 

vực 460- 466 điểm trong phiên tới. Vì vậy, nhà đầu tư ngắn hạn nên chờ tín hiệu rõ ràng từ thị trường trước khi 

thực hiện mua cổ phiếu.  

Kháng cự 1: 480 

Kháng cự 2: 497 

Hỗ trợ 1: 460 

Hỗ trợ 2: 440 

Tín hiệu mua bán theo phân tích kỹ thuật 
 

Đường giá cắt EMA (10) từ dưới lên 

 

Đường giá cắt EMA (10) từ trên xuống 

  
Mã CK Sàn Giá EMA (10) Mã CK Sàn Giá EMA (10) 
NVB HNX 7,2 6,79 GAS HOSE 65 65,72 
HPG HOSE 31,7 31 BVH HOSE 36,3 36,75 
VNM HOSE 138 137,19 REE HOSE 24,1 24,48 
PVT HOSE 6,7 6,62 PPC HOSE 20 20,3 
BMP HOSE 73 72,89 HAR HOSE 6,8 8,56 

RSI (14) vào vùng quá bán RSI (14) vào vùng quá mua 

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
HAR HOSE 23,63 KHA HOSE 79,99 
SCR HNX 23,39 VHG HOSE 79,44 
CTG HOSE 27,26 PGT HNX 70,6 
FLC HOSE 22,99 S91 HNX 75,07 
PVX HNX 28,27 HAI HOSE 70,08 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
VCF, SMC, MCP: Thông tin giao dịch 
lượng lớn cổ phiếu 
 
Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa 
(VCF): CĐNB Lê Hùng Dũng đã bán 
107.500 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu 
nắm giữ từ 187.500 đơn vị còn 80.000 
đơn vị. Giao dịch được thực hiện từ 23/8 
đến 9/9/2013. 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại 
SMC (SMC): Ông Nguyễn Ngọc Anh là 
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty đã 
mua 114.500 cổ phiếu trong số 200.000 
cổ phiếu đã đăng ký nâng lượng cổ phiếu 
nắm giữ từ 5.141.773 đơn vị tương 
đương tỷ lệ 17,42% lên 5.256.273 cổ 
phiếu tương đương tỷ lệ 17,81%. Giao 
dịch thực hiện từ 8/8 đến 6/9/2013. 
 
Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 
(MCP): Ông Nguyễn Quý là Phó Tổng 
giám đốc công ty đã mua 370.173 cổ 
phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 
664.856 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,43% 
lên 1.035.029 đơn vị tương đương tỷ lệ 
10,01%. Giao dịch làm thay đổi sở hữu 
thực hiện ngày 9/9/2013. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
Quản lý quỹ Eastspring Investments bị 
truy thu thuế 1,7 tỷ đồng 
 
Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring 
Investments công bố thông tin liên quan 
đến kết luận thanh tra thuế 2010-2011. 
 
Theo đó Cục thuế Tp.HCM vừa ra kết 
luận kiểm tra thuế vào ngày 6/9/2013 
quyết định truy thu thuế cho năm tài 
chính 2010 và 2011 với số tiền 1,7 tỷ 
đồng và nộp phạt 793 triệu đồng. Theo 
kết luận đây là những thiếu sót trong hoạt 
động kê khai thuế của công ty.  
 
Công ty cam kết sẽ nộp thuế truy thu và 
các khoản phạt hành chính đầy đủ và 
đúng hạn trong vòng 10 ngày (tính từ 
ngày 6/9/2013) đồng thời rút kinh nghiệm 
về việc kê khai thuế.(Theo HSX) 
 
FIT: 23/9 ĐKCC nhận cổ tức năm 2012 
bằng cổ phiếu 5% 
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký 
cuối cùng như sau: 
 
- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đầu 
tư F.I.T (FIT) 
 
- Ngày đăng kí cuối cùng:  23/09/2013 
 
 

  
- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 
2012 bằng cổ phiếu 
 
- Tỷ lệ thực hiện: 5% (cổ đông sở hữu 20 
cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) 
 
- Địa điểm thực hiện: 
 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở 
hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ 
phiếu tại các Thành viên nơi mở tài 
khoản lưu ký. 
 
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: 
Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 
bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư 
F.I.T. (Theo Trí Thức Trẻ/VSD) 
 
VietinbankSC: 7/10 chốt danh sách trả 
cổ tức 6% bằng tiền mặt 
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2013 của CTCP Chứng 
khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 
(VietinbankSC), HĐQT CTS thống nhất 
ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 
cổ tức năm 2012 là ngày 7/10/2013, ngày 
chi trả thực tế là ngày 21/10/2013. Tỷ lệ 
chi trả 6% bằng tiền mặt (mỗi cổ phần 
được nhận 600 đồng). (VietinbankSC) 
 
STT: Lỗ 6 tháng 1,8 tỷ đồng, kiểm toán 
lưu ý khoản phải thu gần 24 tỷ đồng 
 
Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn 
Tourist (STT) công bố giải trình báo cáo 
bán niên hợp nhất có soát xét. 
 
6 tháng đầu năm 2013 công ty tiếp tục lỗ 
1,8 tỷ đồng, gấp 3 lần khoản lỗ cùng kỳ 
2012 (602 triệu đồng). Tuy nhiên, đáng 
chú ý hơn cả là ý kiến ngoại trừ kiểm 
toán đưa ra liên quan đến các khoản phải 
thu của công ty.  Số dư đầu kỳ các khoản 
công nợ phải thu khách hàng, phải thu 
khác của STT còn chưa được đối chiếu 
xác nhận đầy đủ lần lượt là 14,3 tỷ đồng 
và 9,5 tỷ đồng. 
 
Giải trình của STT cho biết riêng khoản 
công nợ với CTCP đầu tư tài chính Đất 
Việt 11,4 tỷ đồng (phải thu khác) liên 
quan đến hợp đồng hợp tác đầu tư xây 
dựng Chung cư cao cấp - Cao ốc văn 
phòng tại Quận Tân Bình, Tp.HCM đang 
được phòng kế toán hai bên xác nhận 
công nợ và chưa được thông qua. 
 
Khoản công nợ với CTCP đầu tư và phát 
triển An Thiện Nhân 9,5 tỷ đồng (phải thu 
khách hàng) đã được STT gửi thư xác 
nhận cho An Thiện Nhân nhưng không  

 
 

 
có hồi âm. Trước đó, STT đã có công 
văn thông báo chấm dứt hợp đồng hợp 
tác với An Thiện Nhân do đối tác này 
không có thiện chí đối chiếu và thanh 
toán các khoản công nợ với công ty theo 
đúng thời hạn thanh toán trong hợp 
đồng. Các hồ sơ và chứng từ liên quan 
đã được STT làm đơn gửi cho các cơ 
quan chức năng nhờ giải quyết.  
 
Tại thời điểm cuối quý 2/2013, khoản 
công nợ với An Thiện Nhân đã được 
STT trích lập dự phòng phải thu khó đòi 
8,34 tỷ đồng, không thay đổi so với số 
dư đã trích lập đầu năm.  
 
Công văn giải trình của STT không đưa 
ra ý kiến đối với các khoản công nợ còn 
lại. (Theo Trí Thức Trẻ/HSX) 
 
Chủ tịch của Kumho Asiana Group, 
ông Park Sam-koo 
 
Công ty săm lốp Kumho Tire, một nhánh 
của tập đoàn Hàn Quốc Kumho Asiana 
Group, dự kiến sẽ đầu tư khoảng 100 
triệu USD để mở rộng nhà máy ở Bình 
Dương. 
 
Theo tin từ báo Korea Times, thông tin 
trên được Chủ tịch của Kumho Asiana 
Group, ông Park Sam-koo, tiết lộ bên lề 
một cuộc hội thảo về kinh doanh tổ chức 
tại Hà Nội nhân chuyến thăm của Tổng 
thống Park Geun-hye tới Việt Nam. 
 
Đây là lần đầu tiên Kumho Asiana tiết lộ 
chi tiết về kế hoạch đầu tư nói trên vào 
Việt Nam. Với kế hoạch này, sản lượng 
lốp xe của hãng tại Bình Dương sẽ tăng 
từ mức 3,3 triệu chiếc/năm hiện nay lên 
mức 5 triệu chiếc/năm. Ông Park xem 
Việt Nam là một thị trường mục tiêu quan 
trọng cho Kumho. Đặc biệt, ông rất chú 
trọng vấn đề tăng sản lượng của nhà 
máy săm lốp Kumho Tire tại Việt Nam. 
 
Cuối năm 2012, ông Park đã có cuộc tiếp 
kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 
một phần trong loạt cuộc gặp gỡ ở nước 
ngoài sau khi ông trở lại vị trí Chủ tịch 
Kumho Asiana vào đầu năm. Trước đó, 
ông từ nhiệm vào năm 2009 do một số 
mâu thuẫn nội bộ gia đình. 
 
Theo giới chuyên gia, quyết định của ông 
Park về mở rộng sản xuất ở Việt Nam là 
hợp lý vì Việt Nam có thể trở thành một 
cơ sở sản xuất đáp ứng nhu cầu gia tăng 
về săm lốp chất lượng cao cho thị 
trường Trung Quốc, nước láng giềng ở 
phía Bắc của Việt Nam.(VnEconomy) 
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KHUYẾN CÁO:  
 
Báo cáo này không được chỉ dẫn hoặc chỉ định cho việc phân phối hoặc sử dụng bởi bất cứ cá nhân hoặc tổ chức là công 
dân hoặc người cư trú thuộc bất cứ nơi nào hoặc các nơi thực thi quyền lực khác mà tại các nơi này sự phân phối, công 
bố và việc sử dụng có thế trái với luật pháp hoặc những quy định hoặc những điều sẽ buộc SBBS phải đăng ký hoặc yêu 
cầu giấy phép trong việc thực hiện các luật lệ này. 
 
Các thông tin, dữ liệu trong báo cáo này chỉ với mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích chào mua hay bán 
bất kỳ chứng khoán hay công cụ phái sinh nào. Ngoài ra, SBBS có thể mua bán chứng khoán cho tài khoản tự doanh của 
mình dựa vào những khuyến nghị đầu tư ngắn hạn của các chuyên gia phân tích và có thể những giao dịch này trái ngược 
với quan điểm hoặc các khuyến nghị về mua bán chứng khoán trong báo cáo này. 
 
Trước khi quyết định đầu tư theo những khuyến nghị trong báo cáo này, nhà đầu tư nên xem xét rằng những khuyến nghị 
này có phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân hay không bao gồm thuế phải chịu, môi trường luật pháp và năng lực tài 
chính. 
 
Các thông tin trong báo cáo này được xem là đáng tin cậy bởi SBBS, tuy nhiên SBBS không chịu trách nhiệm về độ chính 
xác của những thông tin này. SBBS không chịu trách nhiệm về những khoản lỗ của nhà đầu tư khi đầu tư dựa trên khuyến 
nghị của báo cáo này. Trong tương lai, SBBS có thể phát hành thêm các báo cáo mới với những thông tin và kết luận 
không tương thích với báo cáo này. 
 
Thông tin, ý kiến và những dự báo trong báo cáo này phản ánh vào thời điểm thực hiện báo cáo và SBBS có thể thay đổi 
chúng mà không cần thông báo. 
 
Một số danh mục đầu tư thảo luận trong báo cáo này có thể thay đổi giá trị nhanh chóng và thậm chí có thể giảm giá trị rất 
mau và gây nên thiệt hại cho nhà đầu tư. Những khoản mục đầu tư với những đồng tiền khác đồng tiền của nhà đầu tư, 
nhà đầu tư phải chịu thêm rủi ro về sự biến động tỷ giá ảnh hưởng đến lợi nhuận và thu nhập của nhà đầu tư. 
 
Những người đọc báo cáo này nếu không phải là những chuyên gia tài chính hay khách hàng của SBBS thì nên tư vấn 
thêm các luật sư và chuyên gia độc lập khác để được giải thích rõ hơn nội dung trong báo cáo trước khi quyết định đầu tư. 
  
Tất cả những nội dung trong báo cáo này thuộc bản quyền của SBBS, trừ những phần có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Không 
ai có quyền sao chép mà không được sự đồng ý bằng văn bản của SBBS. 
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