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Thứ Sáu, ngày 13/9/2013

475,59 ▼ 0,81 0,17% 60,12 ▼ 0,07 0,12%

Tăng giá 92 Giảm giá 87 Đứng giá 83 Tăng giá 74 Giảm giá 74   Đứng giá 238

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

HAR 6,8 6,5 -4,41 1.798.850 5,87 SHB 6,4 6,3 -1,56 2.186.600 17,81

FLC 4,4 4,5 +2,27 1.789.560 5,84 SCR 5,4 5,5 +1,85 1.659.900 13,52

ITA 5,4 5,5 +1,85 1.670.370 5,45 PVX 3,5 3,5 0,00 1.448.400 11,80

PVF 5,9 5,5 -6,78 1.608.160 5,25 FIT 15,6 15,4 -1,28 518.600 4,22

PVT 6,7 6,7 0,00 1.553.830 5,07 HUT 5,7 5,7 0,00 447.800 3,65

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

DPM 330.980 17,47 DPR 259.570 17,56 API 200.000 43,49 HNM 244.200 63,15

HPG 270.600 14,29 IJC 184.000 12,45 PVS 90.900 19,77 HUT 111.600 28,86

HQC 250.000 13,20 KBC 151.270 10,23 PVC 50.000 10,87 SD6 9.000 2,33

HAG 217.200 11,47 BVH 149.000 10,08 DBC 40.000 8,70 SDT 9.000 2,33

ITA 213.520 11,27 VCB 132.990 9,00 EID 25.300 5,50 NST 5.800 1,50

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 10.183.352

GTGD (tỷ đồng) 68

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 20.317.748

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

20.116.990

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

25.047.660

HSX

GTGD (tỷ đồng) 331

15.522.248Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

16.755.710 Dư mua (cổ phiếu)
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 
 

Diễn biến thị trường 
 

Buổi sáng, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ ngay từ lúc mở cửa khi chỉ số này giảm 1,43điểm (-0,3%) xuống 

474,97 điểm. Sang đợt khớp lệnh lien tục VN-Index tiếp tục giằng co quanh mốc tham chiếu; hoạt động giao 

dịch diễn ra chậm chạp với thanh khoản thấp. Nhưng ở cuối buổi sang một số cổ phiếu lớn đã bật tăng mạnh; 

điều này đã giúp VN-Index lấy lại sắc xanh. Kết thúc phiên sáng VN-Index tăng 0,33điểm (+0,07%) lên 476,73 

điểm.  

Sang buổi chiều, VN-Index vẫn dịch chuyển trong biên độ hẹp do sự thận trọng của cả bên mua và bên bán. Cổ 

phiếu PVF giảm sàn với dư bán hơn 1,2 triệu đơn vị, trong khi DPM và PVD tăng tương ứng 600 đồngvà 500 

đồng. Cổ phiếu FLC đột ngột tăng trần trong phiên hôm nay với gần 3,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng, 

trong đó khối ngoại mua hơn 150.000 đơn vị. Nhiều cổ phiếu trên HOSE vẫn được khối ngoại mua mạnh như 

CII, DPM, FCN, HPG, HSG, PVT và VCB. Tuy nhiên, VN-Index đã không duy trì được sắc xanh trong buổi 

chiều do sự giảm giá của các trụ cột như VNM, VIC và BVH. Đóng cửa thị trường VN-Index giảm 0,81điểm (-

0,17%) xuống 475,59 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 32,5 triệu đơn vị, giá trị 455,3 tỷ đồng; 

trong đó thỏa thuận là 7,5 triệu đơn vị, tương đương 125 tỷ đồng. FLC cũng là cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất 

trên HOSE với 3,5 triệu đơn vị, tiếp theo đó là PVT và ITA với 1,83 và 1,37 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng mất 0,16 điểm (-0,27%) xuống 60,03 điểm với 14,4 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 

95 tỷ đồng. PVC và PVS vẫn được khối ngoại mua mạnh, trong khi họ chỉ bán 2.000 cổ phiếu HNM. Do đó, 

HNM đã vọt tăng trần và không còn dư bán trong phiên hôm nay. Các mã chủ chốt trên HNX đều giảm nhẹ 

ngoại trừ SHB và PVI tăng 100-200 đồng. SHB và PVX cũngdẫnđầuvềthanhkhoảntrên HNX với 1,45và 1 triệu 

đơn vị được chuyển nhượng.  

Khối ngoại mua ròng 0,48 tỷ đồng trên HNX và 1,74 tỷ đồng trên HOSE.  

UPCoM-Index giảm nhẹ -0.09 điểm (-0,21%) xuống 41,79 điểm. 

 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường mở cửa với khối lượng giao dịch chỉ bằng một nửa của phiên hôm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu 

đến từ lực cầu yếu của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đối với các mã lớn. Tuy nhiên mức độ ảnh 

hưởng từ nhà đầu tư trong nước lớn hơn. Ngoại trừ một số mã nhỏ giảm sàn sau khi tăng mạnh trong những 

phiên trước, hầu hết các mã còn lại đều không đối diện với áp lực bán mạnh. Thị trường đã cho thấy dấu hiệu 

đi ngang từ những phiên trước, nhưng đây là phiên sự đi ngang được thể hiện rõ nhất. Các chỉ số dao động ở 

mức nhỏ và không có sự chênh lệch nhiều giữa số mã tăng và giảm. Tuy nhiên nhìn vào xu hướng chung thì 

thị trường vẫn phần nào nghiên về khả năng tăng điểm. 

 

 

 

 



CHIẾN THUẬT  
 

BUỔI SÁNG 

 Thứ Sáu, ngày 13/9/2013 
 

 

 

Đối tác tài chính toàn cầu của bạn 

Phân tích kỹ thuật 

 

 
 

Xu hướng đi ngang đang được củng cố khi VN-Index dao động ở biên độ hẹp trong suốt cả phiên giao dịch vừa 

qua. Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp với 32,5 triệu đơn vị được khớp lệnh; điều này chứng 

tỏ cả bên mua và bên bán đều khá thận trọng. Chúng tôi không ghi nhận them bất cứ tín hiệu tích cực nào 

trong phiên vừa qua. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục dịch chuyển lên và thu hẹp khoảng cách với đường 

trung bình của nó. RSI cũng đang đi ngang cho thấy áp lực mua bán khá cân bằng; do đó, VN-Index sẽ khó 

biến động mạnh trong phiên giao dịch hôm nay nếu không có tin hỗ trợ. Vì vậy, các nhà đầu cơ không nên mua 

cổ phiếu lúc này vì khó kiếm được lợi nhuận.  

Khángcự 1: 480 

Khángcự 2: 497 

Hỗtrợ 1: 460 

Hỗtrợ 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) 

ACL HOSE 10,6 10,25 AAA HNX 13,3 13,38 
ADC HNX 15,8 13,71 AAM HOSE 18,4 19,15 
AGM HOSE 13 12,91 ABT HOSE 37,2 39,71 
ALV HNX 3,5 3,36 ACB HNX 15,7 15,84 
AME HNX 2,6 2,58 ACC HOSE 25,4 25,66 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
CMG HOSE 25,29 BMP HOSE 71,16 
CVN HNX 23,2 DBM UPCOM 87,46 
DAC HNX 24,32 DCL HOSE 73,37 
DCT HOSE 21,75 DHG HOSE 84,09 
DHL HNX 26,84 GMC HOSE 73,72 
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Điểm tin kinh tế, doanh nghiệp 
 

BGM: Quyết định niêm yết bổ sung 2,4 
triệu cổ phiếu 
 
Ngày 11/09/2013, SGDCK Tp.HCM đã có 
quyết định số 316/2013/QĐ-SGDHCM về 
việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần 
Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc 
Giang (mã CK: BGM) được niêm yết bổ 
sung cổ phiếu phát hành thêm với nội 
dung như sau: 
 
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 
2.400.000 cổ phiếu (Hai triệu bốn trăm 
nghìn cổ phiếu) 
 
Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh 
giá): 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn 
tỷ đồng) 
 
Ngày niêm yết có hiệu lực: 13/09/2013 
 
Nối gót cổ đông lớn nhất, ông Trương 
Đình Anh đăng ký bán gần hết số cổ 
phiếu FPT đang nắm giữ 
 
Sau khi quỹ Orchid Capital thuộc tập 
đoàn đầu tư Chandler Corp công bố 
thông tin đã trao tay hơn 29 triệu cổ 
phiếu FPT của Công ty cổ phần FPT, ông 
Trương Đình Anh, Ủy viên HĐQT công 
bố thông tin đăng ký bán hơn 1 triệu cổ 
phiếu FPT hiện ông này đang sở hữu. 
Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ 
phiếu ông Trương Đình Anh nắm giữ còn 
vỏn vẹn 21.428 cổ phiếu.  
 
Mục đích bán được ông tuyên bố nhằm 
tái cấu trúc danh mục đầu tư. Giao dịch 
dự kiến tiến hành từ 16/9/2013 đến 
15/10/2013 bằng khớp lệnh hoặc thỏa 
thuận. 
 
PPC: Quyết định bỏ ra 172 tỷ đồng 
mua thêm cổ phiếu Nhiệt điện Hải 
Phòng 
 
HĐQT đã thông qua kết quả kinh doanh 
6 tháng đầu năm 2013 như báo cáo bán 
niên với LNTT 6 tháng đạt 1.689 tỷ 
đồng.  
 
Đáng chú ý là quyết định mua thêm 15 
triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Hải 
Phòng do Công ty tài chính Cổ phần điện 
lực (EVN Finance) sở hữu với giá 11.500 
đồng/cổ phần và giao cho Tổng giám đốc 
thực hiện. Theo tính toán, nếu thương vụ 
này thành công, PPC sẽ phải bỏ ra hơn 
172 tỷ đồng. Số dư tiền mặt và tương 
đương tiền 1.310 tỷ đồng.  
 
Báo cáo bán niên soát xét 2013 của PPC 
cho biết hiện công ty này đang sở hữu  

 21,49% vốn điều lệ của Công ty liên kết 
là CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, giá trị sổ 
sách của khoản đầu tư đạt 1.162 tỷ đồng. 
 
PPC: Quyết định bỏ ra 172 tỷ đồng 
mua thêm cổ phiếu Nhiệt điện Hải 
Phòng 
 
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
(PPC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 
10/9/2013. HĐQT đã thông qua kết quả 
kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 như 
báo cáo bán niên với LNTT 6 tháng đạt 
1.689 tỷ đồng.  
 
Đáng chú ý là quyết định mua thêm 15 
triệu cổ phiếu của CTCP Nhiệt điện Hải 
Phòng do Công ty tài chính Cổ phần điện 
lực (EVN Finance) sở hữu với giá 11.500 
đồng/cổ phần và giao cho Tổng giám đốc 
thực hiện. Theo tính toán, nếu thương vụ 
này thành công, PPC sẽ phải bỏ ra hơn 
172 tỷ đồng. Số dư tiền mặt và tương 
đương tiền 1.310 tỷ đồng.  
 
Báo cáo bán niên soát xét 2013 của PPC 
cho biết hiện công ty này đang sở hữu 
21,49% vốn điều lệ của Công ty liên kết 
là CTCP Nhiệt điện Hải Phòng, giá trị sổ 
sách của khoản đầu tư đạt 1.162 tỷ đồng. 
 
Lotus - Mekong REF không còn là cổ 
đông lớn tại SHI 
 
Lotus - Mekong REF đã thoái toàn bộ 
12,46% vốn tại SHI, tương đương 3,24 
triệu cổ phiếu SHI. Thời gian giao dịch từ 
7/8 đến 4/9. 
 
Quan sát diễn biến giao dịch cổ phiếu 
SHI của nhà đầu tư nước ngoài trên Sở 
giao dịch chứng khoán TPHCM, toàn bộ 
số cổ phiếu trên trùng khớp với số cổ 
phiếu SHI được giao dịch thỏa thuận từ 
ngày 22/8 đến 4/9. Như vậy, nhiều khả 
năng đây chính là thời gian Lotus - 
Mekong giao dịch chuyển nhượng. Giá trị 
giao dịch trên 9,26 tỷ đồng. 
  
Riêng phiên ngày 4/9, Lotus - Mekong 
bán ra nhiều nhất với số lượng hơn 2,26 
triệu đơn vị, trị giá 8,14 tỷ đồng. Bốn 
phiên giao dịch trước đó, khối lượng giao 
dịch thấp hơn, gần 300 nghìn cổ phiếu 
được chuyển nhượng. Như vậy, kể từ 
ngày 4/9, Lotus - Mekong không còn nắm 
giữ cổ phiếu SHI nào và không còn là cổ 
đông lớn tại công ty này. 
 
Thêm SCD bị truy thu và phạt chậm 
nộp thuế 10 tỷ đồng 
 
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương  

 Dương (SCD) công bố kết luật của Cục 
Thuế TPHCM niên độ 2008 - 2011. 
 
Căn cứ quyết định ngày 4/9/2013 của 
Cục thuế TPHCM gửi cho công ty vào 
ngày 10/9/2013 về việc xử lý vi phạm 
hành chính qua thanh tra chấp hành 
pháp luật thuế niên độ 2008 - 2011, SCD 
bị truy thu 7 tỷ đồng và nộp phạt chậm 
thuế số tiền 3,3 tỷ đồng, tổng cộng số 
tiền lên tới 10,3 tỷ đồng. Số tiền này suýt 
soát bằng lãi ròng 6 tháng đầu năm 2013 
của SCD (10,88 tỷ đồng). 
 
Nguyên nhân chủ yếu là do công ty đã 
khai và nộp thuế TNDN ưu đãi giảm 50% 
số thuế TNDN trong năm 2009 và năm 
2010 từ ưu đãi niêm yết chứng khoán 
trong năm 2006 (vì năm 2007 và 2008 
công ty đang còn hưởng ưu đãi Cổ phần 
hóa doanh nghiệp Nhà nước). 
 
Về phía SCD, công ty cho biết sẽ tiếp tục 
làm rõ nội dung truy thu thuế và phạt 
chậm nộp thuế TNDN với Cục thuế 
TPHCM và sẽ tiếp tục công bố thông tin 
sau khi có các quyết định khác. 
 
SCD không phải là trường hợp bị truy 
thu và phạt nộp chậm thuế liên quan đến 
việc giảm 50% thuế TNDN cho các 
doanh nghiệp niêm yết chứng khoán 
trong năm 2006. Có thể kể đến các tên 
tuổi sau đây: S99, CII, BHS, PGC... 
 
EID: NXB Giáo dục Việt Nam đăng ký 
mua 500,000 cp 
 
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Nhà xuất 
bản Giáo dục Việt Nam đã đăng ký mua 
500.000 cổ phiếu EID để tăng tỷ lệ sở 
hữu. Trước đó, công ty này đã nắm giữ 
5.339.000 cổ phiếu EIB (chiếm tỷ lệ 
36,65%). 
 
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 
ngày 12/9 đến 11/10/2013. 
 
Được biết, 6 tháng đầu năm 2013, EID 
đạt 176,5 tỷ đồng, tăng gần 19% so với 6 
tháng năm 2012. Lợi nhuận sau thuế 6 
tháng đạt 22,28 tỷ đồng tăng 24% so với 
cùng kỳ năm 2012. Năm 2013, EID lên 
kế hoạch 38,5 tỷ đồng LNTT. Nếu so với 
kế hoạch này, công ty đã hoàn thành 
66% (Ndhmoney). 
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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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