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Thứ Năm, ngày 26/9/2013

486,22 ▲ 3,40 0,70% 60,26 ▲ 0,45 0,75%

Tăng giá 139 Giảm giá 72 Đứng giá 57 Tăng giá 121 Giảm giá 53   Đứng giá 207

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

IJC 6,3 6,6 +4,76 7.487.520 9,44 VCG 8,2 8,5 +3,66 5.760.100 15,59

ITA 5,6 5,9 +5,36 7.247.850 9,13 SHB 6,7 6,7 0,00 4.313.700 11,67

FLC 4,7 4,8 +2,13 4.123.880 5,20 PVX 2,7 2,9 +7,41 4.144.800 11,22

PVT 8,7 8,3 -4,60 3.804.690 4,79 SCR 5,3 5,7 +7,55 4.061.000 10,99

HAR 6,2 5,9 -4,84 3.279.590 4,13 ITQ 4,6 5,0 +8,70 1.591.400 4,31

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

OGC 152.160 8,81 SJS 563.450 21,90 PVS 161.300 24,19 VCG 20.200 16,67

DIG 150.100 8,69 PVT 341.360 13,27 SHB 129.600 19,43 PVC 20.000 16,50

BVH 128.010 7,42 PPC 218.000 8,47 VND 117.700 17,65 PVX 20.000 16,50

SJS 117.500 6,81 PXI 200.000 7,77 PVX 83.700 12,55 KHL 10.300 8,50

ITA 116.180 6,73 BVH 158.690 6,17 VCG 52.800 7,92 DID 10.000 8,25

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 37.497.955

GTGD (tỷ đồng) 268

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 21.139.245
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14.459.620
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VN Index

79.359.350
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GTGD (tỷ đồng) 1.002

31.496.345Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá
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Mua Bán KLGD toàn TT
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Mua Bán KLGD toàn TTĐơn vị: Triệu cổ phiếu Đơn vị: Triệu cổ phiếu
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường 

Trên HOSE, VN-Index giảm nhẹ 0,41 điểm (-0,08%) xuống 482,41 điểm với 1,97 triệu đơn vị, giá trị 23,37 tỷ 
đồng. Sau đó VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh trong đợt khớp lệnh liên tục sau khi nhiều cổ phiếu lớn và 
nhỏ tiếp tục tăng giá. Dòng tiền đầu cơ vẫn tập trung vào các cổ phiếu nhỏ; nhiều cổ phiếu bất động sản vọt 
tăng trần ngay trong buổi sáng như ITA, KBC, IJC, NTL, HQC, PXL, DIG và DIC. Khép phiên sáng VN-Index 
tăng 2,42 điểm (+0,5%) lên 485,24 điểm.  

Buổi chiều, VN-Index tiếp tục tăng lên sát mốc 489 điểm nhờ sự hỗ trợ VNM. Cổ phiếu VNM tăng 5.000 đồng 
lên 143.000 đồng mặc dù giảm nhẹ trong buổi sáng. PVT và HAR lại bị bán khá mạnh trong buổi chiều, trong 
khi các cổ phiếu nhỏ vẫn được mua mạnh. Nhìn chung áp lực chốt lời cũng khá mạnh trong buổi chiều; điều 
này đã khiến nhiều mã không thể giữ được giá trần như VIP, DIG, HQC và IJC. Đóng cửa thị trường VN-Index 
tăng 3,4 điểm (+0,7%) lên 486,22 điểm. Thanh khoản trên HOSE đạt 80,6 triệu đơn vị, giá trị 1.037 tỷ đồng; 
trong đó giao dịch thỏa thuận là 1,3 triệu đơn vị, tương đương 35 tỷ đồng. IJC và ITA dẫn đầu về thanh khoản 
trên HOSE với khối lượng tương ứng 7,5 và 7,2 triệu đơn vị. 

Trên HNX, HNX-Index cũng tăng 0,45 điểm (+0,75%) lên 60,26 điểm với 39,2 triệu đơn vị, giá trị 279 tỷ đồng. 
ACB và SHB đứng giá tham chiếu, trong khi các mã chủ chốt khác như PVS, BVS, VND, VCG và SCR tăng từ 
200-400 đồng. Nhiều cổ phiếu nhỏ trên HNX cũng tăng trần trong phiên nay như KLF, PVX, IDJ và ICG. VCG là 
cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HNX với 5,76 triệu đơn vị, tiếp theo đó là SHB và PVX với 4,3 và 4,14 triệu 
đơn vị.  

Khối ngoại mua ròng 5,11 tỷ đồng trên HNX, nhưng họ lại bán ròng 8,64 tỷ đồng trên HOSE.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm (-0,15%) xuống 41,86 điểm.  
 
 
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường mở cửa giảm nhẹ nhưng với giá trị tăng. Các chỉ số sau đó nhanh chóng tăng điểm và giữ vững 

trạng thái cho đến cuối phiên. Mặc dù tăng thấp hơn phiên trước nhưng đây là mức tăng đáng kể. Tuy nhiên 

điểm nổi bậc nằm ở khối lượng giao dịch. Ngoại trừ phiên bị ảnh hưởng bởi các giao dịch của quỹ ETF ngày 

20-9 thì đây là phiên có khối lượng giao dịch lớn nhất trong vòng ba tháng qua. Sự tăng giá có thể được nhìn 

thấy ở diện rộng, cả mã lớn và mã nhỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào nhiều hơn. Nhưng sự tích cực 

của thị trường chủ yếu nhờ vào nhà đầu tư trong nước. Ở thời điểm hiện tại, bất kể các chỉ số vận động ra sao, 

nếu thị trường vẫn giữ được xu thế tăng khối lượng giao dịch hoặc ít nhất duy trì giao dịch quanh mức hiện tại 

thì cơ hội đi lên là rất lớn. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

Trong phiên vừa qua xu hướng tăng điểm ngắn hạn đã được xác nhận sau khi VN-Index đóng cửa ở trên mốc 

485 điểm. Có lúc VN-Index đã tiến sát đường MA(50), tương đương mốc 489 điểm nhưng không thể vượt qua 

được mốc này do chịu áp lực bán mạnh. Điều này cũng không quá ngạc nhiên bởi vì nhiều nhà đầu tư sẽ hiện 

thực hóa lợi nhuận ở khu vực này. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh tiếp tục tăng lên mức 79,4 triệu đơn vị. Do 

đó, thị trường vẫn có thể chinh phục thành công đường MA(50) nhờ dòng tiền mạnh đổ vào thị trường. Chỉ báo 

MACD cũng tiếp tục cho thấy tín hiệu lạc quan khi dịch chuyển lên mức -2,04. Trong khi đó, Stochastic 

Oscillator đã đi vào vùng quá mua; vì vậy, trong hai phiên cuối tuần VN-Index có thể sẽ có sự điều chỉnh kỹ 

thuật. Nhưng đây là cơ hội cho các nhà đầu tư ngắn hạn tích lũy thêm cổ phiếu với giá tốt.  

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) 
PPC HOSE 20,3 19,7 VCG HNX 8,5 8,51 
IJC HOSE 6,6 6,03 VIC HOSE 62 62,44 

GAS HOSE 67 65,61 HAR HOSE 5,9 6,14 
BVH HOSE 37,1 35,94 PVX HNX 2,9 3,03 
ITA HOSE 5,9 5,5 MSN HOSE 81,5 81,87 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
PVX HNX 25,42 PVT HOSE 80,21 
ITQ HNX 20,6 DPM HOSE 70,86 
TDH HOSE 28,05 FIT HNX 79,42 
PSD HNX 27,77 PGS HNX 75,55 
TTZ HNX 24,71 PGC HOSE 70,18 



CHIẾN THUẬT  
 

BUỔI SÁNG 

 Thứ Năm, ngày 26/9/2013 
 

 

 

Đối tác tài chính toàn cầu của bạn 

Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
PV Coating đăng ký niêm yết 21,6 triệu 
cổ phiếu trên HNX 
 
Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo 
nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu 
của CTCP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam 
(PV Coating). 
 
Theo đó, PV Coating đăng ký niêm yết 
gần 21,6 triệu cổ phiếu tương đương giá 
trị tính theo mệnh giá là 216 tỷ đồng. 
 
PV Coating có cổ đông 100% là nội. 
Công ty không có cổ đông là người nước 
ngoài. Ngành nghề kinh doanh chính của 
công ty là: Sản xuất bọc ống, sản xuất 
các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim 
loại, gia tải đường ống..; xây lắp công 
trình khí; lắp đặt, duy tu bảo dưỡng các 
chân đế giàn khoan, các kết cấu kim loại, 
các bồn bể chứa xăng dầu, khí hóa lỏng, 
nước, bình chịu áp lực và hệ thống công 
nghệ... 
 
Trụ sở của PV Coating đóng tại tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu. 
 
Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 
2013 tổ chức hồi tháng 4 vừa qua, PV 
Coating lãi sau thuế gần 59 tỷ đồng năm 
2012 tương đương hoàn thành 172% kế 
hoạch. Cổ tức năm 2012 được ĐHCĐ 
"chốt" ở mức 22% tức 2.200 đồng/CP. 
 
Năm 2013, công ty đặt kế hoạch giá trị 
sản lượng 380 tỷ đồng, tổng doanh thu 
gần 368 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 25 tỷ 
đồng. Kế hoạch cổ tức 9% và phấn đấu 
đạt 15% năm 2013. 
 
Chủ trương niêm yết trên HNX cũng đã 
được ĐHCĐ thông qua tại ĐHCĐ hồi 
tháng 4 vừa qua.(Theo Trí Thức Trẻ) 

Yêu cầu Vạn Phát Hưng xem xét lại 
quy mô dự án nhà ở xã hội 

Ủy ban nhân dân quận 2 có ý kiến việc 
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tham 
gia xây dựng nhà ở xã hội. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân quận 2 đề 
nghị Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng 
phối hợp làm việc với Công ty TNHH Một 
thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà 
Phú Nhuận về phân bố quy mô dân cư, 
định hướng phát triển không gian và đền 
bù, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây 
dựng đường giao thông và hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật tiếp cận dự án, từ đó định 
hướng lại quy mô dự án đầu tư. 

Nguyên nhân, UBND quận 2 yêu cầu 
Vạn Phát Hưng xem xét lại quy mô dự án 
là do: 

 
Ngày 13/4/2011, Ủy ban nhân dân quận 
2 có Công văn số 1083/UBND- QLĐT về 
chủ trương, định hướng điều chỉnh quy 
hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư 
154ha Bình Trưng Đông - Cát Lái, quận 
2, theo đó định hướng tập trung phát 
triển các loại hình cao tầng dọc trục 
đường Vành đai phía Đông và đường 
Liên tỉnh lộ 25B, quy mô dân số tại khu 
dân cư Bình Trưng Đông - Cát Lái, quận 
2 phát triển tối đa 23.800 người. 

Vị trí khu đất Công ty cổ phần Vạn Phát 
Hưng nằm trong quy hoạch khu dân cư 
Bình Trưng Đông - Cát Lái. Theo đó, vị trí 
khu đất dự án của Công ty cổ phần Vạn 
Phát Hưng thuộc quy hoạch khu nhà ở 
thấp tầng, quy mô dân số 776 người. 

Do đó, việc Công ty cổ phần Vạn Phát 
Hưng đề nghị lập dự án xây dựng nhà ớ 
xã hội tại khu đất trên với loại hình chung 
cư cao tầng (21 tầng), quy mô dân số 
4.500 người là chưa phù hợp định hướng 
phát triển không gian và quy hoạch sử 
dụng đất của đồ án quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000.(Theo Trí Thức Trẻ) 

KDC: Ông Lê Anh Quân từ chức Phó 
Tổng giám đốc 
 
Quyết định có hiệu lực từ 25/9/2013. 
CTCP Kinh Đô (KDC) thông báo thay đổi 
nhân sự. Theo nguyện vọng cá nhân, 
ông Lê Anh Quân sẽ thôi giữ chức vụ 
Phó Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 
25/9/2013. (Theo Trí Thức Trẻ) 
 
DXG: Quyết định niêm yết bổ sung 
300.000 cổ phiếu 
 
Ngày 25/09/2013, SGDCK Tp HCM đã có 
quyết định số 326/2013/QĐ-SGDHCM về 
việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần 
Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 
(mã CK: DXG) được niêm yết bổ sung cổ 
phiếu phát hành thêm với nội dung như 
sau: 
 
- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ 
sung: 300.000 cổ phiếu (Ba trăm ngàn cổ 
phiếu) 
 
-  Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo 
mệnh giá): 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ 
đồng) 
 
-  Ngày niêm yết có hiệu lực: Ngày 
27/09/2013.(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
MCL: Quyết định hủy niêm yết cổ 
phiếu 

 
Điều 1. Hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ 
phiếu của CTCP Phát triển nhà và Sản  

 
 

 
xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh với 
những nội dung sau: 
 
- Mã chứng khoán: MCL 
 
- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 
2.220.000 cổ phiếu (Hai triệu hai trăm hai 
mươi nghìn cổ phiếu) 
 
- Giá trị cổ phiếu hủy niêm yết (theo 
mệnh giá): 22.200.000.000 đồng (Hai 
mươi hai tỷ hai trăm triệu đồng) 
 
- Ngày hủy niêm yết: 23/10/2013 
 
- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK 
Hà Nội: 22/10/2013. Lý do hủy niêm yết: 
Công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ 
công bố thông tin, thuộc diện hủy niêm 
yết theo quy định tại điểm m, Khoản 1, 
Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 
20/7/2012 của Chính Phủ 
 
Điều 2. CTCP Phát triển nhà và Sản xuất 
Vật liệu Xây dựng Chí Linh có nghĩa vụ 
công bố thông tin theo quy định hiện 
hành và tuân thủ các quy định của pháp 
luật về hoạt động giao dịch chứng khoán. 
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 
ngày ký. Chánh Văn phòng, Giám đốc 
Phòng Quản lý Niêm yết, thủ trưởng các 
đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội và CTCP Phát triển nhà và Sản 
xuất Vật liệu Xây dựng Chí Linh chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
KHL: Bị phạt 60 triệu đồng do chậm 
công bố hàng loạt BCTC 
 
Ngày 20/9, UBCKNN quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính 60 triệu đồng đối với 
CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng 
Hưng Long (HNX: KHL) do vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị 
trường chứng khoán. 
 
Cụ thể, KHL đã có hành vi vi phạm hành 
chính công bố thông tin không kịp thời 
Báo cáo tài chính các Quý I, II, III, 
IV/2012, Báo cáo tài chính các Quý I, 
II/2013, Báo cáo tài chính soát xét bán 
niên năm 2012, Báo cáo tài chính năm 
2011 và năm 2012 đã kiểm toán, Báo 
cáo thường niên năm 2011 và năm 
2012. 
 
Ngoài ra, KHL cũng công bố thông tin 
không kịp thời Báo cáo tình hình quản trị 
công ty 6 tháng năm 2012, Báo cáo tình 
hình quản trị công ty năm 2011 và năm 
2012. (Vietstoxk.vn) 
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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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