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500,47 ▲ 2,97 0,60% 61,39 ▲ 0,45 0,74%

Tăng giá 131 Giảm giá 69 Đứng giá 74 Tăng giá 120 Giảm giá 62   Đứng giá 200

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

FLC 4,9 5,1 +4,08 4.263.250 6,65 SHB 6,8 6,9 +1,47 5.723.900 23,22

ITA 6,1 6,1 0,00 3.681.640 5,74 VCG 8,9 8,8 -1,12 1.795.900 7,28

HAR 5,9 6,3 +6,78 2.681.530 4,18 SCR 5,8 5,8 0,00 1.626.600 6,60

SAM 7,2 7,5 +4,17 2.538.460 3,96 KLF 24,9 27,3 +9,64 1.385.900 5,62

PVT 9,1 9,0 -1,10 2.417.750 3,77 KLS 8,0 8,2 +2,50 1.312.400 5,32

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

HPG 556.410 15,01 GAS 202.840 17,25 SHB 310.000 44,32 PGS 225.000 54,24

CTG 482.990 13,03 HSG 163.000 13,86 PVS 220.000 31,46 VCG 53.700 12,95

HAG 342.650 9,25 HPG 120.350 10,23 PVC 33.000 4,72 AAA 35.000 8,44

SSI 234.600 6,33 CII 74.000 6,29 PLC 15.000 2,14 DBC 32.800 7,91

DRC 214.670 5,79 MSN 61.320 5,21 DAD 14.600 2,09 PVX 10.000 2,41

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 25.373.805

GTGD (tỷ đồng) 237
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Dư bán (cổ phiếu) 33.417.595
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64.102.510
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25.039.595Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

22.948.300 Dư mua (cổ phiếu)
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường 

Trên HOSE, VN-Index mở cửa giảm nhẹ 0,05 điểm (-0,01%) xuống 497,45 điểm với 2,5 triệu đơn vị được khớp 
lệnh, giá trị 33,7 tỷ đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh sau khi nhiều cổ 
phiếu lớn dịch chuyển lên trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên VN-Index vẫn không thể trụ vững được trên mốc 500 
điểm trong buổi sáng. Khép phiên sáng VN-Index tăng 1,63 điểm (+0,33%) lên 499,13 điểm.  

Buổi chiều, lực cầu giá cao được đẩy vào thị trường và tập trung vào những cổ phiếu nhỏ và vừa. Nhiều cổ 
phiếu penny tăng trần trong buổi chiều như FCM, HAR, FLC, MCG và BMC. Trong khi đó một số cổ phiếu blue-
chips cũng tăng 500-1.000 đồng như CTG, HPG, BVH, FPT, HAG, PVD, VIC và GMD. VN-Index có lúc tăng 
hơn 4 điểm lên trên 502 điểm nhưng sau đó VN-Index lại lùi về sát mốc 500 điểm do GAS và MSN giảm giá. 
Đóng cửa thị trường VN-Index vẫn tăng 2,97 điểm (+0,6%) lên 500,47 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên 
HOSE đạt 72 triệu đơn vị, giá trị 1.066 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 8 triệu đơn vị, tương 
đương 134 tỷ đồng. FLC và ITA là hai cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 4,26 và 3,68 triệu đơn vị.  

Tương tự như VN-Index, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,45 điểm (+0,74%) lên 61,39 điểm với 27 triệu đơn vị, giá 
trị 248 tỷ đồng. Các mã chủ chốt trên HNX đều tăng nhẹ 100-200 đồng. KLF tiếp tục tăng trần và không còn dư 
bán, trong khi PVX giảm sàn với hơn 4 triệu đơn vị dư bán sàn. PGS, LAS, AAA, HUT và FIT cũng tăng nhẹ. 
PVS và SHB được khối ngoại mua mạnh, trong khi họ lại bán mạnh PGS. SHB dẫn đầu về thanh khoản trên 
HNX với 5,7 triệu đơn vị, tiếp theo đó là VCG và SCR với 1,79 và 1,62 triệu đơn vị.  

Khối ngoại vẫn mua ròng 63,71 tỷ đồng trên HOSE, nhưng họ lại bán ròng 192 triệu đồng trên HNX.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,01%) xuống 41,04 điểm.  
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường mở cửa tuần mới giảm nhẹ nhưng nhanh chóng quay đầu tăng. Các mã thủy sản tăng nóng trong 

tuần qua đã giảm nhiệt. Trong khi nhiều mã nhỏ đi ngang hoặc giảm thì các mã lớn có mức tăng đáng kể, qua 

đó giúp VN-Index lần đầu tiên sau 6 tuần quay lại mức 500. Khối ngoại cũng đóng góp vào thành công này 

bằng cách tăng lực mua vào ở các mã lớn. Phiên tăng điểm này cũng đã chấm dứt chuỗi đi xuống của khối 

lượng giao dịch bắt đầu cách đây 1 tuần. Ở mức hiện tại, VN-Index đang gặp nhiều thách thức khi tồn tại lực 

bán mạnh ở các mức giá cao. Lực mua cũng còn duy trì đáng kể, nhưng lại ở mức giá thấp. Do đó có thể xuất 

hiện phiên đảo chiều với lượng giao dịch tiếp tục tăng. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

VN-Index vẫn duy trì được đà tăng điểm trong phiên giao dịch vừa qua và thử thách thành công ngưỡng kháng 

cự tâm lý 500 điểm. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng tăng điểm tiếp tục được củng cố. Dòng tiền 

cũng vẫn đổ vào thị trường được thể hiện qua việc khối lượng khớp lệnh tăng lên 64,1 triệu đơn vị. Nhưng 

chúng tôi cũng ghi nhận áp lực bán mạnh ở khu vực giá cao bởi vì VN-Index không thể giữ được giá cao nhất 

trong phiên. Tuy nhiên, chỉ báo MACD vẫn cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về xu hướng tăng điểm trong 

trung hạn khi vẫn dịch chuyển lên mức 3,2. Nhưng Stochastic Oscillator lại quay về vùng quá mua; do đó, VN-

Index sẽ vẫn phải đối mặt với áp lực bán trong những phiên tới. Vì vậy, các nhà đầu tư ngắn hạn không nên 

mua cổ phiếu bằng mọi giá.  

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) 
GAS HOSE 68 66,48 MSN HOSE 83,5 83,85 
PPC HOSE 20,5 20,38 HSG HOSE 39,8 39,87 
CSM HOSE 35,7 34,85 DPM HOSE 41,3 41,5 
SHB HNX 6,9 6,74 BMP HOSE 76,5 76,81 
REE HOSE 26,2 25,44 CII HOSE 17,1 17,11 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
ITQ HNX 26,01 PVT HOSE 73,46 
PVX HNX 28,7 IJC HOSE 72,03 
TNB UPCOM 29,19 TLH HOSE 72,7 
VE2 HNX 21,52 PGS HNX 75,26 
MDC HNX 25,92 TCM HOSE 76,22 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 

ECI: Lãi trước thuế 8 tháng vượt 12% 
kế hoạch năm 

Trong 8 tháng đầu năm 2013, CTCP Bản 
đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) 
đạt 5.57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 
vượt 12% kế hoạch năm. 

Cụ thể, trong kỳ, doanh thu của công ty 
đạt 54.8 tỷ đồng, tương đương 107.5% 
kế hoạch năm 2013. Tổng chi phí của 
ECI ở mức 49.2 tỷ đồng. Công ty đạt lợi 
nhuận trước thuế 5.57 tỷ đồng, vượt 12% 
kế hoạch năm (5 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, công ty cũng thông báo 
ngày 18/10/2013 giao dịch không hưởng 
quyền nhận cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền 
mặt theo tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 
dự kiến vào ngày 05/11/2013. 

(Vietstock.vn) 

SGH sẽ giảm ngành nghề kinh doanh 

ĐHĐCĐ bất thường ngày 02/10/2013 của 
CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX) đã nhất 
trí giảm ngành nghề mua bán sách báo. 

Tại đại hội, các cổ đông cũng thông qua 
tờ trình vay vốn ngân hàng 40 tỷ đồng 
trong 5 năm tại Agribank – chi nhánh Sài 
Gòn hoặc Vietinbank (CTG) – chi nhánh 
7 Tp.HCM. Tài sản thế chấp là Công 
trình xây dựng tại 41-47 Đông Du, Q1, 
Tp.HCM. Đồng thời, công ty cũng dự 
kiến phát hành thêm cổ phần theo tỷ lệ 
1:1 để tăng vốn lên 35.3 tỷ đồng từ 
nguồn lợi nhuận để lại thông qua việc 
phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 
hiện hữu.(Vietstock) 

PXS: Lãi ròng quý 3 tăng vọt, đạt hơn 
33 tỷ đồng 

CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu 
khí (HOSE: PXS) công bố BCTC quý 
3/2013 với lãi ròng bất ngờ đạt 33.48 tỷ 
đồng, tăng gần 17 lần so với cùng kỳ 
năm trước (hơn 2 tỷ đồng). 

So với kết quả trong quý 1 và quý 2 năm 
nay thì đây cũng là con số cao hơn 
nhiều. Nguyên nhân là nhờ doanh thu 
quý 3/2013 đạt 303.33 tỷ đồng, tăng 21% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 
giá vốn chỉ tăng 10% khi ở mức 232.44 tỷ 
đồng đã giúp lãi gộp PXS tăng 81%, đạt 
hơn 70.89 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, nhờ chi phí lãi vay trong kỳ 
giảm 33% so với quý 3/2012, ở mức 13.4 
tỷ đồng cũng góp phần làm giảm chi phí 
và tăng lợi nhuận cho công ty. Trừ đi các 
chi phí phát sinh, PXS ghi nhận lãi ròng 
33.48 tỷ đồng, tăng 17 lần so với cùng kỳ 
năm trước. 

 
Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, PXS 
ghi nhận doanh thu 681.76 tỷ đồng và lãi 
ròng 49.18 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 
31% so với 9 tháng đầu năm 2012. Đến 
30/09, PXS đã đầu tư mới 65 tỷ đồng vào 
CTCP SX ống thép DK và 5 tỷ đồng vào 
CTCP Khách sạn Lam Kinh. 
(Vietstock.vn) 
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CTCP Kết cấu Kim loại & Lắp máy Dầu 
khí (HOSE: PXS) công bố BCTC quý 
3/2013 với lãi ròng bất ngờ đạt 33.48 tỷ 
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So với kết quả trong quý 1 và quý 2 năm 
nay thì đây cũng là con số cao hơn 
nhiều. Nguyên nhân là nhờ doanh thu 
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so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, 
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chi phí phát sinh, PXS ghi nhận lãi ròng 
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Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, PXS 
ghi nhận doanh thu 681.76 tỷ đồng và lãi 
ròng 49.18 tỷ đồng, lần lượt giảm 32% và 
31% so với 9 tháng đầu năm 2012. Đến 
30/09, PXS đã đầu tư mới 65 tỷ đồng vào 
CTCP SX ống thép DK và 5 tỷ đồng vào 
CTCP Khách sạn Lam Kinh. 
(Vietstock.vn) 
 
World Bank dự báo kinh tế Việt Nam 
tăng trưởng 5.3% năm 2013 và 5.4% 
năm 2014-2015 
 
Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2013 
của Việt Nam đạt 5.3%, trước khi tăng 
nhẹ lên 5.4% trong năm 2014 và 2015, 
theo Báo cáo Cập nhật Triển vọng Kinh 
tế Đông Á – Thái Bình Dương mới nhất 
công bố vào sáng thứ Hai (07/10). 
 
Nếu so báo cáo được WB công bố ngày 
13/04, dự báo GDP 2013 của Việt Nam 
tăng 0.1% (từ 5.2% lên 5.3%) nhưng dự 
báo GDP 2014 lại giảm 0.3% (từ 5.7% 
xuống 5.4%). Tuy nhiên, nếu so dự báo 
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn 
cầu (GEP) được WB công bố ngày 
12/06, thì tăng trưởng  

 
 GDP 2013 và 2014 của Việt Nam không 

thay đổi. 
 
Hôm 02/10 vừa qua, Ngân hàng Phát 
triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo 
tăng trưởng GDP năm 2013 của Việt 
Nam ở mức 5.2% như trong tháng Tư 
nhưng lại hạ ước tính tăng trưởng 2014 
từ 5.6% xuống còn 5.5%. Bên cạnh đó, 
ADB cũng hạ mạnh dự báo lạm phát 
năm 2013 của Việt Nam từ 7.5% trong 
tháng 4 xuống còn 6.5% và cắt giảm dự 
báo lạm phát năm 2014 từ 8.2% xuống 
7.2%. Cũng trong báo cáo công bố sáng 
07/10, WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế 
2013 của các quốc gia đang phát triển 
Đông Á nhưng khẳng định khu vực này 
sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu 
trong năm nay. Cụ thể, ngân hàng này 
dự báo kinh tế Đông Á sẽ tăng trưởng 
7.1% trong năm nay, thấp hơn so ước 
tính trước đó là 7.8% nhưng lại nhanh 
hơn nhiều so các nền kinh tế phương 
Tây. WB cũng hạ dự báo tăng trưởng 
của Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và 
Thái Lan nhưng lại nâng mạnh triển vọng 
của Philippines, Lào và Myanmar. 

 (Theo WB, Reuters) 

ECI: Lãi trước thuế 8 tháng vượt 12% 
kế hoạch năm 

Trong 8 tháng đầu năm 2013, CTCP Bản 
đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) 
đạt 5.57 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 
vượt 12% kế hoạch năm. 

Cụ thể, trong kỳ, doanh thu của công ty 
đạt 54.8 tỷ đồng, tương đương 107.5% 
kế hoạch năm 2013. Tổng chi phí của 
ECI ở mức 49.2 tỷ đồng. Công ty đạt lợi 
nhuận trước thuế 5.57 tỷ đồng, vượt 
12% kế hoạch năm (5 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, công ty cũng thông báo 
ngày 18/10/2013 giao dịch không hưởng 
quyền nhận cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền 
mặt theo tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 
dự kiến vào ngày 05/11/2013. (Vietstock) 

SGH: Lãi 5.7 tỷ từ việc thoái vốn tại 
Đại học Hoa Sen 

HĐQT CTCP Khách sạn Sài Gòn (HNX: 
SGH) thông qua việc thoái vốn cổ phiếu 
trường Đại học Hoa Sen và sử dụng 
nguồn vốn này cho dự án. 

Hiện tại SGH đang sở hữu 468,960 cp 
trường Đại học Hoa Sen và dự định giá 
tối thiểu cho 1 cp trường Đại học Hoa 
Sen khi thoái vốn là 15,000 đồng. Giá trị 
thu hồi được sau khi thoái vốn là hơn 7 
tỷ đồng, lãi gần 5.7 tỷ đồng so với giá trị 
đầu tư ban đầu (1.36 tỷ đồng).(Vietstock) 
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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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