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Thứ Sáu, ngày 4/10/2013

492,30 ▼ 2,09 0,42% 61,00 ▼ 0,05 0,08%

Tăng giá 84 Giảm giá 129 Đứng giá 63 Tăng giá 75 Giảm giá 99   Đứng giá 208

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

FLC 5,0 5,1 +2,00 5.324.450 8,64 SHB 6,7 6,8 +1,49 7.452.200 21,92

ITA 6,2 6,2 0,00 4.231.710 6,86 PVX 3,0 2,7 -10,00 6.502.400 19,13

IJC 7,6 7,6 0,00 2.832.900 4,59 SCR 6,0 5,9 -1,67 3.361.900 9,89

HAR 5,8 6,1 +5,17 2.554.980 4,14 SHS 5,5 5,6 +1,82 1.967.700 5,79

PVT 9,2 9,0 -2,17 2.537.910 4,12 VCG 9,0 9,0 0,00 1.902.900 5,60

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

KBC 699.630 29,26 ITA 808.960 38,46 SHB 772.600 86,77 SHB 934.300 68,33

VCB 230.710 9,65 HPG 317.450 15,09 PVX 18.000 2,02 PVX 234.300 17,14

CTG 163.000 6,82 STB 107.760 5,12 EID 15.000 1,68 PVS 65.200 4,77

GAS 143.410 6,00 HVG 92.610 4,40 CTB 9.000 1,01 VCG 31.000 2,27

HPG 130.000 5,44 DPM 63.520 3,02 STP 8.600 0,97 PGS 27.600 2,02

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 34.779.854

GTGD (tỷ đồng) 249

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 35.094.046

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

23.596.480

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

61.651.890

HSX

GTGD (tỷ đồng) 765

20.256.146Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

20.008.880 Dư mua (cổ phiếu)

2.78 3.07 3.36 2.34 2.39
0.81 1.41 1.70 0.86 2.10
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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 tăng nhẹ 0,61 điểm (+0,12%) lên 495 điểm lúc mở cửa với 2,1 triệu đơn vị được khớp 
lệnh, giá trị 27,5 tỷ đồng.  Đến đợt khớp lệnh liên tục VN-Index nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ do chịu áp lực 
chốt lời mạnh. Hầu hết các cổ phiếu lớn và nhỏ đều sụt giảm nhẹ, nhưng nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn tiếp tục 
tăng trần và không còn dư bán. Lệnh mua ở vùng giá thấp khá mạnh; điều này giúp cho VN-Index không sụt 
giảm sâu. Khép phiên sáng VN-Index giảm 0,4 điểm (-0,08%) xuống 493,99 điểm.  

Phiên chiều, thị trường vẫn tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp nhưng VN-Index không thể lấy lại sắc xanh. 
MSN và VNM giảm 1.000 đồng; trong khi các trụ cột khác như BVH, VCB, DPM, DRC và CTG cũng giảm 100-
500 đồng. Một số cổ phiếu bất động sản tăng nhẹ trong buổi chiều như NTL, KBC, HAR, DXG và FCN. Đóng 
cửa thị trường VN-Index giảm 2,09 điểm (-0,42%) xuống 492,3 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE 
đạt 62,7 triệu đơn vị, giá trị 810 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận là 1 triệu đơn vị, giá trị 45 tỷ đồng. FLC 
và ITA là hai cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 5,3 triệu và 4,2 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,05 điểm (-0,08%) xuống 61 điểm với 37,7 triệu đơn vị, giá trị 274,8 tỷ 
đồng. Các mã chủ chốt trên HNX đều giảm nhẹ, nhưng ACB và SHB lại tăng 100 đồng. Một số cổ phiếu cũng 
giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay như KLF, PGS, AAA và HNM; trong đó HNM tăng trần vào buổi chiều 
và không còn dư bán. Những cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HNX là SHB (7.5 triệu đơn vị), PVX (6,5 triệu 
đơn vị) và SCR (3,4 triệu đơn vị). 

Khối ngoại đột ngột bán ròng 3,45 tỷ đồng trên HNX, nhưng họ vẫn mua ròng 12,94 tỷ đồng trên HOSE. 

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,13 điểm (-0,31%) xuống 41,16 điểm.  
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Rủi ro từ mức trần nợ ở Mỹ kéo hàng loạt thị trường trong nước này giảm điểm đã gây ra tác động khá tiêu cực 

cho các nhà đầu tư trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Phần lớn cổ phiếu tăng nhẹ trong vài phút 

đầu giao dịch sau đó quay đầu giảm điểm và kéo dài đến cuối phiên khi các mã tăng gần đây có xu hướng bị 

chốt lời mạnh hơn. Nhà đầu tư đa phần cho thấy sự thận trọng trong giao dịch khi thanh khoản tiếp tục sụt 

giảm. Tuy nhiên điều này không đủ mạnh tạo nên một sự lo ngại khi không có những hoạt động bán tháo như 

trong thời gian trước và thanh khoản cũng được duy trì tại mức khá cao. Thêm vào đó, tin tức từ VAMC chính 

thức mua bán nợ xấu ở một số ngân hàng với kì vọng về một dòng tiền mới đổ vào thị trường đã phần nào gia 

tăng sự lạc quan. Tuy nhiên với sự thận trọng về tình hình ở Mỹ cũng như kết quả kinh doanh quý III sắp tới, 

mức độ giao dịch có thể sẽ giảm đáng kể. Vì thế nhà đầu tư nên xem xét các mã có tình hình hoạt động khởi 

sắc và chỉ tăng nhẹ trong thời gian gần đây.        
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

Áp lực chốt lời đã chiếm ưu thế so với lực cầu trong phiên vừa qua; điều này đã kéo VN-Index giảm điểm. Tuy 

nhiên, VN-Index không sụt giảm sâu do lực cầu ở vùng giá thấp khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm nhẹ 

xuống 61,6 triệu đơn vị nhưng vẫn ở mức cao; đây là một tín hiệu tích cực đối với thị trường trong ngắn hạn. 

MACD vẫn cho thấy tín hiệu lạc quan về thị trường khi chỉ báo này tăng lên mức 1,85. Trong khi đó, Stochastic 

Oscillator đã bắt đầu đi ra khỏi vùng quá mua và chỉ báo này cũng chỉ sụt giảm nhẹ chứng tỏ lực cung cũng 

không quá mạnh so với lực cầu. Vì thế, thị trường sẽ sớm hồi phục khi VN-Index giảm về khu vực hỗ trợ 485-

490 điểm. Và chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn mua cổ phiếu khi VN-Index tiến sát vùng 

này.  

Kháng cự 1: 497 

Kháng cự 2: 513 

Hỗ trợ 1: 480 

Hỗ trợ 2: 460 

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) 
SHB HNX 6,8 6,71 GAS HOSE 65,5 66,15 
PPC HOSE 20,6 20,28 PVX HNX 2,7 2,99 
BVH HOSE 39 37,4 FIT HNX 15,7 15,75 
FLC HOSE 5,1 4,76 DRC HOSE 40,4 40,58 
ITA HOSE 6,2 5,85 PET HOSE 21,4 21,53 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
ITQ HNX 26,89 PVT HOSE 77,82 
DTA HOSE 19,42 TLH HOSE 75,88 
TNB UPCOM 29,19 PGS HNX 73,7 
VE2 HNX 22,46 AAA HNX 76,2 
DAC HNX 16,3 MBB HOSE 78,55 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
EVE: Doanh thu bông tăng 36%, LNST 
9 tháng ước đạt hơn 59 tỷ đồng 
 
Theo nguồn tin của chúng tôi, CTCP 
Everpia Việt Nam (mã EVE) 9 tháng đầu 
năm 2013 đạt 522 tỷ đồng doanh thu, 
tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước. 
Điều này là nhờ doanh thu mảng bông 
tấm tăng trưởng 36,53% so với cùng kỳ 
2012 trong khi doanh thu chăn ga gối 
đệm đạt 264 tỷ đồng, giảm gần 6% cùng 
kỳ năm trước. 
 
Mảng kinh doanh chăn ga gối đệm phụ 
thuộc vào mùa vụ (tập trung từ tháng 8 
năm trước đến tháng 2 năm sau) do đó 
lợi nhuận của mảng chăn ga tập trung 
chủ yếu vào quý 4, trong khi mùa hè (từ 
tháng 3-tháng 8) là mùa vụ của bông 
tấm. 
 
Lợi nhuận gộp của EVE 9 tháng đầu năm 
2013 đạt 181 tỷ đồng (biên lợi nhuận 
34,6%) tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 
trước (biên lợi nhuận 9 tháng đầu năm 
2012 đạt 35,95%). Chi phí 9 tháng đầu 
năm 2013 đạt 102,8 tỷ, tăng 13,35% so 
với cùng kỳ năm trước là do tăng lương 
và tăng giá điện, nước.. 
 
Điều này khiến lợi nhuận trước thuế 9 
tháng đầu năm 2013 của EVE đạt 81,25 
tỷ đồng, giảm 4,89% cùng kỳ năm trước, 
lợi nhuận sau thuế đạt 59,34 tỷ đồng, 
giảm 10,89% cùng kỳ năm trước. 
 
Tháng 10 tới đây EVE sẽ đưa ra thị 
trường 2 sản phẩm mới đó là thương 
hiệu Everon funiture (đồ nội thất phòng 
ngủ bằng gỗ tự nhiên) và Everon Home 
Textile (khăn và các sản phẩm phục vụ 
cho bà nội chợ nhưng tập trung vào phụ 
nữ có thu nhập cao). Đồ nội thất do đối 
tác sản xuất và EVE là bên phân phối, 
sản phẩm Home Textile công ty sản xuất, 
các sản phẩm này ban đầu được đưa ra 
thử nghiệm thị trường và phân phối trên 
các cửa hàng của Everon đã có sẵn trên 
cả nước.(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
Không thống nhất được hợp đồng, 
Phó tổng TCO tại nhiệm...3 ngày 
 
Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương 
thức Duyên Hải (TCO) công bố thông tin 
thay đổi nhân sự. 
 
Thông báo cho biết do hai bên (Chủ tịch 
HĐQT và ông Phạm Khoa Văn) không 
thỏa thuận được một số điều khoản trong 
hợp đồng lao động, ngày 2/10/2013, Chủ 
tịch HĐQT đã có quyết định miễn nhiệm   

  
chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông 
Văn.  
 
Quyết định bổ nhiệm mới chỉ được đưa 
ra cách đó 3 ngày, ngày 30/9/2013. Theo 
đó, ông Văn được phân công phụ trách 
mảng hoạt động của xưởng sửa chữa, 
phát triển các hoạt động kinh doanh vật 
tư, điều hành hoạt động kinh doanh 
Logistic và Forwarder của Công ty. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
DHM: Xuất khẩu lô hàng đầu tiên trong 
100.000 tấn quặng sắt được cấp phép 
 
Việc ký hợp đồng xuất khẩu sắt đã được 
DHM ký kết khá lâu, ngày 22/7/2013 với 
đối tác là một công ty Trung Quốc. 
Công ty cổ phần Thương mại & khai thác 
khoáng sản Dương Hiếu (DHM) công bố 
thông tin về việc xuất khẩu quặng sắt. 
 
Ngày 4/10/2013, DHM sẽ mở tờ khai làm 
thủ tục hải quan xuất khẩu 30.000 tấn 
quặng sắt đầu tiên trong tổng số 100.000 
tấn quặng sắt được xuất khẩu với sự cho 
phép của Bộ Công thương.  Việc ký hợp 
đồng xuất khẩu sắt đã được DHM ký kết 
khá lâu, ngày 22/7/2013 với đối tác là 
một công ty Trung Quốc. Theo kế hoạch 
trong hợp đồng, DHM bắt đầu giao hàng 
từ cuối tháng 7/2013.  Tại thời điểm cuối 
quý 2/2013, hàng tồn kho của DHM ở 
mức gần 113 tỷ đồng, chiếm 52% giá trị 
tài sản ngắn hạn tại cùng thời điểm. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
ITD: Thay đổi kế toán trưởng 
 
CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) công 
bố thay đổi Kế toán trưởng. 
 
Kể từ ngày 1/10/2013, bà Lương Ái Trúc 
được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng 
phòng Tài chính kiêm kế toán trưởng ITD 
thay thế cho bà Trương Thị Phương 
Dung. (Theo Trí Thức Trẻ) 
 
KDC: Lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 
cho đối tác chiến lược 
 
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 
Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) 
thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 
như sau: 
 
- Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Kinh 
Đô (KDC) 
 
- Ngày đăng kí cuối cùng: 15/10/2013 
 
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản 
 

 
 

 
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 
quyền biểu quyết 
 
- Thời gian thực hiện : Từ ngày 
18/10/2013 đến 12h ngày 04/11/2013 
 
- Địa điểm thực hiện : Công ty cổ phần 
Kinh Đô – Địa chỉ : Lầu 8, 138-142 Hai 
Bà Trưng, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM. 
 
- Nội dung lấy ý kiến : Thông qua một số 
vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của 
Đại hội đồng cổ đông : 
 
+ Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác 
chiến lược 
 
+ Điều chỉnh phương án phát hành cổ 
phiếu thưởng 
 
+ Niêm yết bổ sung cổ phiếu 
 
+ Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến 
vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu 
 
+ Sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến 
thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
SD2: 16/10 ĐKCC nhận cổ tức năm 
2012 bằng tiền 8% 
 
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 
Sông Đà 2 (SD2) 
 
- Ngày đăng kí cuối cùng: 16/10/2013 
 
- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức 
năm 2012 bằng tiền 
 
- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được 
nhận 800 đồng) 
 
- Thời gian thực hiện: 23/12/2013 
 
- Địa điểm thực hiện: 
 
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở 
hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại 
Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ 
phần Sông Đà 2. (Theo Trí Thức Trẻ) 
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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. 
 
Copyright © 2008 SaigonBank Berjaya Securities Joint Stock Company. All rights Reserved. 

PHÒNG NGHIÊN CỨU – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAIGONBANK BERJAYA 

Tầng 5&6, 2C Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT: (84 8) 914 3399 Fax: (84 8) 914 3388 Web: www.sbbsjsc.com.vn 

 
  

 


