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479,09 ▲ 1,90 0,40% 59,63 ▲ 0,46 0,78%

Tăng giá 145 Giảm giá 68 Đứng giá 60 Tăng giá 116 Giảm giá 60   Đứng giá 207

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

PVT 7,7 8,2 +6,49 3.727.190 9,28 SHB 6,8 6,7 -1,47 2.913.000 15,08

PVF 4,0 4,2 +5,00 2.932.220 7,30 SCR 5,1 5,4 +5,88 2.330.300 12,07

ITA 5,5 5,6 +1,82 2.564.370 6,39 VCG 7,5 8,2 +9,33 2.094.900 10,85

FLC 4,5 4,7 +4,44 1.830.890 4,56 PVX 2,8 2,9 +3,57 1.836.600 9,51

OGC 8,6 9,2 +6,98 1.753.760 4,37 FIT 15,7 16,0 +1,91 1.299.100 6,73

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

VFMVF1 180.000 13,42 PVF 213.250 21,17 SHB 504.000 53,10 AAA 100.000 30,08

HPG 161.900 12,07 VFMVF
1

171.920 17,07 VCG 200.000 21,07 PVX 80.000 24,06

FCN 123.050 9,17 SSI 105.430 10,47 PVX 100.000 10,54 SHB 50.000 15,04

GAS 116.410 8,68 PPC 90.700 9,00 PVS 31.600 3,33 PSI 43.000 12,93

TCM 78.820 5,88 DPR 81.330 8,07 EID 20.100 2,12 HUT 19.000 5,71

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 19.520.517

GTGD (tỷ đồng) 152

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 21.342.283

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

14.049.480

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

40.162.060

HSX

GTGD (tỷ đồng) 553

23.668.183Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

19.694.580 Dư mua (cổ phiếu)
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 
 

Diễn biến thị trường 
 

Trên HOSE, VN-Index mở cửa giảm nhẹ 0,4điểm (-0,08%) xuống 476,79 điểm với 2,4 triệu đơn vị được khớp 

lệnh, giátrị 28,17 tỷ đồng. Sau đó nhiều mã blue-chips vẫn tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong đợt khớp lệnh lien 

tục khiến cho VN-Index không thể trở lại tang điểm. Tuy nhiên, những mã cổ phiếu nhỏ lại được mua mạnh 

trong phiên giao dịch hôm nay như PVT, VIP, HAR, PGC và IJC. PVF tiếp tục tăng trần với dư mua hơn 1,7 

triệu ở giá trần trong ngày giao dịch cuối cùng on HOSE. Khép phiên sang VN-Index giảm 1,4điểm (-0,29%) 

xuống 475,79 điểm.  

Buổi chiều, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau khi nhiều blue-chips bật tăng trở lại.Các cổ phiếu nhỏ là 

nhóm cổ phiếu sôi động nhất trên HOSE khi nhiều mã vọt tăng trần và không còn dư bán như HAR, PGC, HAP, 

PXL, PTL và DLG. OGC cũng tăng trần trong buổi chiếu với hơn 1,7 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Đóng 

cửa thị trường VN-Index tăng 1,9điểm (+0,4%) lên 479,09 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 

46,2 triệu đơn vị, giá trị 753,5 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận là 6 triệu đơn vị, tương đương 200 tỷ 

đồng. PVT và PVF là hai cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 3,7và 2,9 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng tăng 0,45 điểm (+0,77%) lên 59,63 điểm với 21,1 triệu đơn vị khớp lệnh, giá trị 

165,3 tỷ đồng. ACB và SHB giảm nhẹ 100 đồng, trong khi các trụ cột khác trên HNX đều tăng nhẹ. VCG vọt 

tăng trần với dư mua hơn 1 triệu đơn vị trong phiên hôm nay sau khi cổ phiếu này bị nước ngoài bán mạnh 

trong tuần trước. Một số cổ phiếu nhỏ cũng đóng cửa ở giá trần như KLF, PV2 và HNM. SHB dẫn đầu về thanh 

khoản trên HNX với 2,9 triệu đơn vị, tiếp theo đó là SCR và VCG với 2,33 và 2 triệu đơn vị.  

Khối ngoại mua ròng 12,64 tỷ đồngtrên HOSE và 4,19 tỷ đồng trên HNX.  

UPCoM-Index tăng nhẹ 0,06 điểm (+0,15%) lên 41,81 điểm. 

 

 

 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần không cho thấy sự thay đổi nào về xu thế trong phần lớn thời 

gian. Các chỉ số vẫn đảo chiều nhẹ nhiều lần trước khi tăng khiêm tốn khi đóng cửa. Sau nhiều phiên thiếu tích 

cực, lực cầu ở nhiều mã nhỏ tăng trở lại, qua đó giúp tỷ trọng giao dịch ở nhóm mã nhỏ tăng mạnh. Điều trùng 

hợp là khối ngoại cũng quay trở lại mua các mã nhỏ, mặc dù với một lượng khiêm tốn, sau khi bán ra ở tuần 

trước đó. Nhìn vào tương quan lực mua lực bán có thể thấy chưa bên nào sẵn lòng chiếm ưu thế. Sự tích cực 

của các mã nhỏ có thể giúp thị trường tích cực hơn chút ít, nhưng cũng khó lòng đi xa hơn. 
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Phân tích kỹ thuật 

 

 
 

VN-Index tiếp tục tăng điểm và tạo ra một cây nến xanh cao hơn trên đồ thị; nhưng VN-Index vẫn chưa thể 

vượt qua được mốc 480 điểm trong phiên vừa qua. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu lạc quan vẫn tiếp tục xuất hiện và 

củng cố cho thị trường trong ngắn hạn. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm xuống 40,2 triệu đơn vị nhưng chúng tôi 

vẫn cho rằng dòng tiền đầu cơ tiếp tục đổ vào thị trường bởi vì mức này cao hơn khối lượng khớp lệnh trung 

bình trong 3 tuần qua. Trong khi đó, MACD cho thấy nhà đầu tư ngày càng trở nên lạc quan hơn khi chỉ báo 

này vẫn dịch chuyển lên mức -3,5. Nếu VN-Index vượt lên trên mốc 480 điểm trong những phiên tới, xu hướng 

tăng điểm ngắn hạn sẽ hình thành. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tích lũy thêm 

cổ phiếu ở thời điểm hiện tại.  

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) 
AAA HNX 13,1 13,03 AAM HOSE 18 18,49 
ACL HOSE 10 9,47 ABT HOSE 38 38,13 
AGF HOSE 18 17,98 ACB HNX 15,4 15,41 
AGR HOSE 4,5 4,41 ACC HOSE 23,8 23,96 
AMV HNX 4,1 4,02 ADC HNX 10 10,42 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
ALV HNX 29,95 CLC HOSE 75,74 
BHV HNX 23,35 CYC HOSE 85,44 
CID HNX 16,53 DTC UPCOM 78,86 
CLG HOSE 27,83 H11 UPCOM 83,89 
CTG HOSE 29,36 HLY HNX 70,83 
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Điểm tin kinh tế, doanh nghiệp 
 

SHI dự kiến chuyển nhượng 48,4% 
vốn công ty liên kết 

 
Công ty dự kiến chuyển nhượng 968.200 
cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển 
năng lượng Sơn Hà và đang xúc tiến tìm 
kiếm đối tác chuyển nhượng.  

 
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc 
tế Sơn Hà (mã SHI) mới đưa công bố 
thông tin về việc thực hiện nghị quyết 
752/2013/NQ-HĐQT ngày 5/6/20113 về 
việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng cổ 
phần tại công ty liên kết. 
 
Theo đó, Hội đồng quản trị đã xúc tiến 
thực hiện việc tìm kiếm đối tác, đàm 
phán và ký kết hợp đồng chuyển nhượng 
968.200 cổ phần tại Công ty cổ phần 
Phát triển năng lượng Sơn Hà với giá 
chuyển nhượng là 10.200 đồng vào ngày 
19/9/2013. 
 
Công ty cổ phần Phát triển năng lượng 
Sơn Hà có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Với 
968.200 cổ phần, SHI sở hữu 48,41% 
vốn Công ty Phát triển năng lượng Sơn 
Hà. 
 
Licogi 13 thay đổi Chủ tịch Hội đồng 
quản trị 
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng thay 
thế ông Vũ Tuấn Đương giữ vị trí Chủ 
tịch Hội đồng quản trị từ ngày 21/9/2013.  

 
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 
(VSD) thông báo thay đổi nhân sự trong 
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 
Licogi 13 (mã LIG). 
 
Hội đồng quản trị LIG đã bầu ông 
Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Chủ tịch 
Hội đồng quản trị công ty từ ngày 
21/9/2013 thay thế cho ông Vũ Tuấn 
Đương. Trước đó, ông Nguyễn Quốc 
Hùng giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng 
quản trị. 
 
Hiện Hội đồng quản trị của LIG gồm 1 
Chủ tịch và 3 thành viên Bùi Đình Sơn, 
Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Thanh Tú. 
 
Thủy sản Mekong điều chỉnh giảm 
60% kế hoạch lợi nhuận 2013 
 
Nguyên nhân chi phí đầu vào tăng cao, 6 
tháng đầu năm 2013 công ty chỉ hoàn 
thành 16% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.  

 
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong 
(.AAM) thông báo điều chỉnh kế hoạch  

 sản xuất kinh doanh năm 2013 đã được 
thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm tài chính 2012. 
 
Trong năm 2013, chi phí đầu vào của 
thủy sản Mekong tăng cao (giá nguyên 
vật liệu đầu vào tăng) trong khi giá đầu ra 
và tìm kiếm thị trường gặp sự cạnh tranh 
gay gắt, Hội đồng quản trị công ty quyết 
định trình Đại hội đồng cổ đông thông 
qua việc điều chỉnh giảm một số chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2013. 
 
Tổng doanh thu 2013 giảm 13,5% từ 520 
tỷ đồng xuống 450 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế giảm từ 25 tỷ đồng xuống 10 
tỷ đồng, giảm 60%. Tỷ lệ chia cổ tức tiền 
mặt cũng giảm xuống 10% từ tỷ lệ 15%. 
 
6 tháng đầu năm 2013, thủy sản Mekong 
đạt 235 tỷ đồng doanh thu và 3,9 tỷ đồng 
lợi nhuận trước thuế. So với kế hoạch đại 
hội đồng cổ đông thường niên 2012 đề 
ra, AAM hoàn thành 45% chỉ tiêu doanh 
thu và 16% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế. 
 
OGC trả cổ tức 5%  
 
OGC sẽ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền 
mặt với tỷ lệ là 5% vào ngày 23/10. Ngày 
giao dịch không hưởng quyền là ngày 
4/10 và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 
8/10. 
Ngoài ra, HĐQT của OGC cũng đồng 
thời gửi văn bản xin ý kiến cổ đông về 
việc bổ sung một số ngành nghề kinh 
doanh của công ty và điều chỉnh nội dung 
đăng ký kinh doanh của Công ty về tỷ lệ 
sở hữu của cổ đông sáng lập. Thời gian 
thực hiện lấy ý kiến từ ngày 10/10 đến 
12h ngày 31/10. 
 
TSB: Xin ý kiến cổ đông để bán khách 
sạn ở Đồ Sơn 
 
Cụ thể, ngày 15/10/2013, TSB sẽ thực 
hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
(gửi đến từng cổ đông qua đường bưu 
điện) về phương án bán tài sản của Công 
ty với tỷ lệ thực hiện là 01 cổ phiếu – 01 
quyền biểu quyết. Ngày đăng ký cuối 
cùng 7/10/2013. 
 
Nội dung xin ý kiến là về việc thông qua 
phương án bán nhà điều dưỡng/khách 
sạn hóa chất Đồ Sơn lần thứ 2 do lần thứ 
nhất chưa thành công vì không có khách 
mua. 
 
SEC chốt lịch phát hành cổ phiếu đợt 
1  
 
Ngày đăng ký cuối cùng của đợt 1 là vào  

 ngày 10/10. Thời gian chuyển nhượng 
quyền mua cổ phiếu từ ngày 18/10 đến 
ngày 15/11. Thời gian nhận đăng ký và 
nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 18/10 đến 
ngày 22/11. 
 
Theo kế hoạch, SEC sẽ chào bán cổ 
phiếu làm 2 giai đoạn với giá chào bán 
10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đợt 1 này, 
SEC chào bán 10,44 triệu cổ phiếu cho 
cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:60. 
 
Còn trong đợt 2, công ty chào bán 
11,149 triệu cổ phiếu trong đó chào bán 
10,44 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện 
hữu (tỷ lệ 100:37,5) và 705.524 cổ phiếu 
cho thành viên HĐQT, BKS và cán bộ 
quản lý. 
 
Đợt 1, VAMC sẽ mua nợ của 
Navibank, SCB, Agribank, SHB 
 
từ nay đến cuối năm, VAMC dự kiến 
phát hành 35 nghìn tỷ đồng TPĐB và 
chia làm 2 đợt. Đợt 1 từ 21/9 đến 30/10, 
VAMC sẽ phát hành 10 nghìn tỷ đồng 
TPĐB. Còn đợt 2 bắt đầu từ 1/11 đến hết 
năm dự kiến phát hành 20 – 25 nghìn tỷ 
đồng TPĐB. 
 
Mục tiêu trước đó VAMC đề ra là 30 
nghìn tỷ đồng nhưng lãnh đạo VAMC 
cho biết, sẽ phấn đấu đạt 35 nghìn tỷ 
đồng. Qua đó, đẩy nhanh hơn quá trình 
xử lý nợ xấu. Hiện nhiều ngân hàng tiếp 
cận bán nợ cho VAMC, nhưng theo lãnh 
đạo VAMC, trong đợt 1 dự kiến sẽ mua 
nợ của các ngân hàng Navibank, SCB, 
Agribank, SHB. 
 
Theo lãnh đạo VAMC, với việc mua nợ 4 
ngân hàng này có thể hoàn thành mục 
tiêu phát hành TPĐB trong đợt 1. Hiện 
tại VAMC đang rà soát điều kiện thủ tục 
đảm bảo chuẩn bị cho việc mua nợ của 
các ngân hàng này. 
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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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