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Thứ Năm, ngày 10/10/2013

500,67 ▼ 1,55 0,31% 61,16 ▼ 0,07 0,11%

Tăng giá 87 Giảm giá 112 Đứng giá 77 Tăng giá 86 Giảm giá 76   Đứng giá 220

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

ITA 6,0 5,9 -1,67 4.817.360 7,77 PVX 2,2 2,4 +9,09 2.808.400 13,83

HAR 6,5 6,9 +6,15 4.729.360 7,63 SCR 5,8 5,7 -1,72 1.980.600 9,75

HQC 6,1 6,2 +1,64 4.094.170 6,60 SHB 6,9 6,8 -1,45 1.933.200 9,52

IJC 7,9 7,6 -3,80 3.514.960 5,67 VCG 8,9 8,8 -1,12 1.402.400 6,90

LCG 5,2 5,5 +5,77 2.686.280 4,33 KLS 8,3 8,2 -1,20 1.176.100 5,79

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

HPG 396.000 16,00 HQC 550.000 33,15 VGS 50.000 19,79 SD5 72.600 35,94

DRC 203.580 8,22 LCG 220.340 13,28 SHB 30.200 11,96 PVS 19.700 9,75

LCG 193.340 7,81 STB 138.730 8,36 PVL 24.500 9,70 DBC 18.500 9,16

KBC 183.000 7,39 HPG 123.930 7,47 S91 20.000 7,92 SKS 12.300 6,09

CTG 150.000 6,06 PXI 70.540 4,25 PCG 12.300 4,87 VCG 9.400 4,65

GTGD (tỷ đồng) 769

26.552.975Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

23.612.680 Dư mua (cổ phiếu)

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

22.913.580

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

62.003.910

HSX

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 20.865.425

GTGD (tỷ đồng) 170

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 30.038.975

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN
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BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường 

Trên HOSE, VN-Index giảm nhẹ 0,94 điểm (-0,19%) xuống 501,28 điểm với 1,65 triệu đơn vị, giá trị 34,42 tỷ 
đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, giao dịch vẫn diễn ra hết sức ảm đạm, VN-Index chìm trong sắc đỏ do thiếu 
sự hỗ trợ của các cổ phiếu trụ cột. Tuy nhiên, một số cổ phiếu nhỏ vẫn tăng trần trong buổi sáng như LCG và 
HAR. VN-Index có lúc giảm xuống dưới 500 điểm nhưng kết thúc phiên sáng chỉ số này chỉ giảm 2,13 điểm (-
0,42%) xuống 500,09 điểm.  

Phiên chiều, VN-Index có lúc lấy lại sắc xanh nhờ sự tăng điểm của VNM. Nhưng lực cầu ở vùng giá cao vẫn 
không đủ mạnh để hỗ trợ cho thị trường và VN-Index lại nhanh chóng trở lại giảm điểm. Đóng cửa thị trường 
VN-Index giảm 1,55 điểm (-0,31%) xuống 500,67 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 64,4 triệu 
đơn vị, giá trị 953,6 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận là 2,4 triệu đơn vị, tương đương 185 tỷ đồng. ITA là 
cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 4,8 triệu đơn vị, tiếp theo đó là HAR và HQC với 4,7 và 4 triệu 
đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,07 điểm (-0,11%) xuống 61,16 điểm với 26,3 triệu đơn vị, giá trị 209,5 
tỷ đồng. ACB tăng 200 đồng lên 15.800, trong khi các trụ cột khác đều giảm nhẹ. KLF giảm sàn trong buổi sáng 
và không còn dư mua, nhưng cổ phiếu này đóng cửa chỉ còn giảm 1.900 đồng xuống 24.000. Tuy nhiên PVX 
lại vọt tăng trần trong phiên hôm nay sau khi được mua mạnh trong phiên trước đó. PVX và SCR cũng dẫn đầu 
về thanh khoản trên HNX với 2,8 và 1,98 triệu đơn vị. 

Khối ngoại vẫn bán ròng 0,35 tỷ đồng trên HNX nhưng vẫn mua ròng 22,76 tỷ đồng trên HOSE.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,03 điểm (-0,08%) xuống 40,74 điểm.  
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường giảm điểm ngay từ phút mở cửa sau khi có dấu hiệu điều chỉnh từ phiên trước đó. Các mã lớn có xu 

hướng giảm mạnh hơn mức chung. Tuy nhiên không có áp lực bán mạnh ở những mã này, mà do lực mua yếu 

hơn. Ngược lại, giao dịch ở các mã nhỏ hơn vẫn duy trì ở mức cao. Đây là kết quả của lực cầu tăng ở nhiều 

mã nhỏ, trong đó có mã vốn không được chú ý trong thời gian qua. Do đó không loại trừ lực cầu đầu cơ đang 

hiện hữu. Việc thị trường ghi nhận mức giao dịch bình quân tăng mạnh đang giúp nhà đầu tư cảm thấy tự tin 

hơn. Sự điều chỉnh có thể chưa chấm dứt ngay nhưng các chỉ số sau đó vẫn có nhiều khả năng đi tiếp với 

niềm tin thị trường được cải thiện. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

VN-Index sụt giảm nhẹ sau khi có 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên chúng tôi chỉ coi đây là sự điều chỉnh 

kỹ thuật bởi vì VN-Index vẫn trụ vững ở trên mốc 500 điểm. Thêm vào đó, khối lượng khớp lệnh cũng vẫn ở 

mức cao với 62 triệu đơn vị được chuyển nhượng; điều này chứng tỏ dòng tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị trường. 

Chỉ báo MACD vẫn dịch chuyển lên mức 4,23 và củng cố cho xu hướng tăng điểm. Mặc dù Stochastic 

Oscillator cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua nhưng thị trường sẽ khó sụt giảm sâu. Và VN-Index sẽ 

sớm thử thách khu vực kháng cự 507-513 điểm. Hiện tại, xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn vẫn được duy 

trì, do đó các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể tích lũy thêm cổ phiếu. Nhưng chúng tôi khuyến nghị các nhà 

đầu tư không nên mua đuổi ở giá cao.  

Kháng cự 1: 513 

Kháng cự 2: 530 

Hỗ trợ 1: 497 

Hỗ trợ 2: 480 

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) 
VNM HOSE 142 139,49 ITA HOSE 5,9 5,98 
HAR HOSE 6,9 6,09 PPC HOSE 20,2 20,4 
GAS HOSE 67,5 66,98 SCR HNX 5,7 5,74 
IJC HOSE 7,6 7,41 OGC HOSE 9,8 9,82 

HQC HOSE 6,2 6,01 DPM HOSE 41,1 41,39 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
PVX HNX 24,23 HPG HOSE 70,63 
ITQ HNX 26,01 MBB HOSE 76,65 
VID HOSE 26,17 FCN HOSE 78,2 
HBS HNX 25,59 AAA HNX 77,75 
BVG HNX 29,08 PVD HOSE 72,79 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
OGC: Bất ngờ miễn nhiệm 2 Thành 
viên HĐQT, thay TGĐ 
 
CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: 
OGC) thông báo miễn nhiệm chức danh 
Thành viên HĐQT của ông Vũ Hồng Sơn 
và bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 
07/10/2013. 
 
OGC cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng 
giám đốc đối với ông Lê Quang Thụ sau 
hơn 1 năm tại vị (bổ nhiệm ngày 
08/05/2012) và bổ nhiệm ông Dương 
Trọng Nghĩa (sinh năm 1975) giữ chức 
Tổng giám đốc kể từ ngày 07/10. 
 
Đồng thời OGC bổ nhiệm 2 thành viên 
HĐQT tạm thời thay thế là ông Lê Quang 
Thụ (sinh năm 1974) và ông Hà Trọng 
Nam (sinh năm 1970). Quyết định bổ 
nhiệm ông Lê Quang Thụ và ông Hà 
Trọng Nam vào HĐQT sẽ được thông 
qua tại ĐHĐCĐ sắp tới. Được biết, ông 
Hà Trọng Nam là anh trai ông Hà Văn 
Thắm, Chủ tịch HĐQT OGC. Đồng thời, 
ông Nam cũng không phải gương mặt xa 
lạ khi ông là 1 trong 3 cổ đông sáng lập 
của OGC. 
 
Còn ông Vũ Hồng Sơn sinh năm 1969 tại 
Hà Nội. Từ năm 2000-2007, ông Sơn là 
chuyên viên tổng hợp vốn XDCB thuộc 
NSNN Việt Nam – Kho bạc Nhà nước 
Việt Nam. Từ năm 2007-2008, ông Sơn 
đảm nhận vị trí Phó phòng Tư vấn Tài 
chính doanh nghiệp Công ty Chứng 
khoán Châu Á – Thái Bình Dương 
(APEC). Ông Sơn bắt đầu giữ vị trí Trợ lý 
Tổng giám đốc – Ngân hàng TMCP Đại 
Dương (Oceanbank) từ tháng 01/2008-
06/2008. Từ năm 2009-10/2013, ông 
Sơn là Thành viên HĐQT tại OGC. Ông 
Sơn là đại diện của CTCP Đầu tư & Xây 
dựng Bảo Minh tại OGC. 
 
Bà Lê Thị Thu Thủy sinh năm 1977 tại 
Nghệ An. Từ năm 1999-2006, bà Thủy 
công tác tại Ngân hàng TMCP Nhà Hà 
Nội. Sau đó, từ năm 2006, bà làm việc tại 
Oceanbank và hiện đang giữ chức Phó 
TGĐ. Bà Thủy là đại diện vốn của CTCP 
Bảo Linh tại OGC. Tính đến 30/06/2013, 
CTCP Bảo Linh nắm 9.25 triệu cp 
(3.08%) OGC và CTCP Đầu tư và Xây 
dựng Bảo Minh nắm 9.6 triệu cp (3.2%) 
tại OGC. 
 
VIC: Huy động thành công khoản vay 
hợp vốn quốc tế 100 triệu USD 
 
Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSE: 
VIC) thông báo đã hoàn thành việc đàm  
 

  
phán và ký kế hợp đồng vay vốn quốc tế 
trị giá 100 triệu USD vào ngày 08/10. 
Khoản vay được thu xếp bởi nhóm ngân 
hàng Credit Suisse AG, Maybank 
Investment Bank Berhad và Duetsche 
Bank AG. Việc huy động vốn nhằm mục 
đích thực hiện các dự án đầu tư của VIC. 
(Vietstock.vn) 
 
NVB: Lấy ý kiến hủy niêm yết, chuyển 
trụ sở ra Hà Nội 
 
Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX: NVB) 
thông báo ngày đăng ký cuối cùng là 
21/10 đế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 
về việc rút niêm yết tại sở GDCK Hà Nội. 
 
Ngoài ra, NVB cũng xin chuyển trụ sở 
làm việc từ TPHCM ra Hà Nội và lấy ý 
kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất 
thường. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 
ngày 31/10/2013 đến ngày 30/11/2013. 
Hiệ ủa NVB tại số 03-05 
Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, 
Quận 1, TPHCM. 
 
Gần đây, NVB bị cảnh báo và bổ sung 
vào danh sách không được giao dịch ký 
quỹ kể từ ngày 20/09 do vi phạm về quy 
định công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán. Theo báo cáo tài chính quý 
2/2013, NVB lỗ 11.3 tỷ đồng, tuy nhiên 
lũy kế 6 tháng vẫn có lãi 10.5 tỷ đồng. Nợ 
xấu tại thời điểm 30/06/2013 ở mức 
6.11%, tăng 0.47% so với hồi đầu kỳ. 
Trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng 
32%, lên mức 487 tỷ đồng. (Vietstock.vn) 
 
TCP Y tế Danameco (mã CK: DNM) 
công bố kết quả hoạt động sản xuất 
kinh doanh 9 tháng năm 2013. 
 
Năm 2013 DNM lên kế hoạch doanh thu 
là 252 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ đồng 
lợi nhuận sau thuế, dự kiến mức chi cổ 
tức tỷ lệ 20% -30% chi trả bằng bằng tiền 
mặt hoặc cổ phiếu. 
 
Như vậy, với kế hoạch này kết thúc 9 
tháng đầu năm 2013, DNM đã hoàn 
thành 51,8% kế hoạch doanh thu và 
61,2% kế hoạch LNST. DNM thống nhất 
chi trả cổ tức đợt 1/2013 theo tỷ lệ 15%, 
thời gian chốt danh sách cổ đông trong 
tháng 11/2013. 
 
HĐQT Công ty cũng thống nhất kế hoạch 
phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn 
theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên. Cụ 
thể, phát hành thêm 1.154.787 cổ phiếu 
ESOP và cổ đông hiện hữu tỷ lệ thực 
hiện 3:1 để tăng vốn điều lệ từ 30,14 tỷ 
đồng lên 41,69 tỷ đồng. 
 

 
 

 
Mục đích tăng vốn: Đầu tư xây dựng 
xưởng sản xuất nhà kho, nhà làm việc tại 
Hòa Cường với diện tích 2.000m2 dự 
kiến kinh phí đầu tư từ 10 tỷ đồng đến 15 
tỷ đồng. Để tăng cường diện tích sử 
dụng kho, mở rộng mặt bằng sản xuất và 
khai thách sinh lợi từ việc cho thuê hoặc 
sử dụng vào các dịch vụ khác tại văn 
phòng 105 Hùng Vương - Đà Nẵng và 
khu nhà Điện Thắng. 
 
Thời gian thực hiện chốt quyền mua cổ 
phiếu sau khi nhận được chứng nhận 
phát hành cổ phiếu của UBCK. 
 
Ngoài ra, DNM còn thông qua một số nội 
dung khác như trích dự phòng nợ phải 
thu khó đòi của các Công ty: Đại Việt 
Hoa, A&E, Phước Tâm Phát với tổng giá 
trị 183,68 triệu đồng và trích lập dự 
phòng giảm giá hàng tồn kho găng tay; 
 Đầu tư thêm máy tiệt trùng EO GAS 6 
khối tại xí nghiệp sản xuất bông băng 
gạc và vật tư y tế Hòa Cường… 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
 Xuất khẩu cao su sẽ đạt 4,5 tỷ USD 
trong năm 2013  
 
Trong 9 tháng qua, các doanh nghiệp 
thuộc VRA đã xuất khẩu được 710.000 
tấn cao su, thu về 1,68 tỷ USD, giảm 
1,2% về khối lượng và 17,8% về giá trị 
so với cùng kỳ năm trước. 
 
Giá xuất khẩu cao su bình quân kể từ 
đầu năm đến nay đạt 2.393 USD/tấn, 
giảm 17,68% so với cùng kỳ năm trước. 
 Cao su hiện đứng thứ 8 trong số các 
mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt 
Nam sau dệt may, điện thoại, dầu thô, 
sản phẩm điện tử, giày dép, thủy sản và 
máy móc. 
 
Hiệp hội Cao su Việt Nam cũng cho biết, 
trong năm 2012, Việt Nam đã trở thành 
nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ 5 
thế giới với 836.600 tấn trên diện tích 
trồng cao su là 910.500ha. Theo đó, Việt 
Nam cũng xếp thứ 4 về giá trị xuất khẩu 
cao su tự nhiên của thế giới, chiếm 
10,6% thị trường của thế giới năm 2012. 
 
Năng suất cao su của Việt Nam đứng ở 
mức khoảng 1,7 tấn mủ/ha, trị giá 105 
triệu đồng, xếp thứ 3 sau Ấn Độ và Thái 
Lan. 
 
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao 
su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 42,7% 
tổng giá trị xuất khẩu, tiếp đến là 
Malaysia với 21,2%. (Vietnam+) 
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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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