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493,62 ▼ 0,91 0,18% 60,50 ▼ 0,13 0,21%

Tăng giá 90 Giảm giá 123 Đứng giá 59 Tăng giá 86 Giảm giá 82   Đứng giá 214

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

IJC 7,5 7,2 -4,00 2.214.360 6,35 SHB 6,7 6,7 0,00 2.539.000 13,73

HAR 6,6 6,4 -3,03 1.863.460 5,35 VCG 8,4 8,2 -2,38 1.819.000 9,84

FLC 4,8 4,8 0,00 1.580.500 4,53 PVX 2,2 2,3 +4,55 1.747.300 9,45

ITA 5,8 5,7 -1,72 1.468.830 4,21 SCR 5,4 5,2 -3,70 1.403.000 7,59

VNE 4,9 4,8 -2,04 1.116.220 3,20 VND 8,6 8,5 -1,16 881.700 4,77

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

VCB 260.500 11,07 GAS 345.310 39,00 SHB 876.900 66,16 PVS 427.600 76,81

CTG 200.970 8,54 DPM 100.470 11,35 PVS 197.300 14,88 VGS 30.000 5,39

HPG 181.050 7,69 STB 92.000 10,39 PVX 82.000 6,19 SD9 16.200 2,91

STB 161.810 6,88 IJC 80.000 9,04 SDH 42.000 3,17 PVC 14.300 2,57

LCG 150.000 6,37 SBT 64.000 7,23 PVC 30.000 2,26 VNR 13.800 2,48

GTGD (tỷ đồng) 477

19.421.089Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

21.593.370 Dư mua (cổ phiếu)

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

17.075.170

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

34.865.050

HSX

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 18.695.811

GTGD (tỷ đồng) 159

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 26.184.289

Mua Bán Mua

Giao dịch của nhà ĐTNN Giao dịch của nhà ĐTNN

5.51
2.48 2.52

4.13
2.351.40 1.66 1.66 1.39 0.89

69.39
62.00 63.57

52.49

34.87

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

10/08/2013 10/9/2013 10/10/2013 10/11/2013 10/14/2013

Mua Bán KLGD toàn TT

0.26 0.25

1.34

2.30

1.33
1.55

0.20

0.55
0.31

0.56

37.13

20.87
25.37

21.10
18.70

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

0

1

2

3

10/08/2013 10/9/2013 10/10/2013 10/11/2013 10/14/2013

Mua Bán KLGD toàn TTĐơn vị: Triệu cổ phiếu Đơn vị: Triệu cổ phiếu

Đối tác tài chính toàn cầu của bạn

CHIẾN THUẬT

BUỔI SÁNG
Thứ Ba, ngày 15/10/2013



CHIẾN THUẬT  
 

BUỔI SÁNG 

 Thứ Ba, ngày 15/10/2013 
 

 

 

Đối tác tài chính toàn cầu của bạn 

 
 

BÌNH LUẬN THỊ TRƯỜNG 

Diễn biến thị trường 

Trên HOSE, VN-Index mở cửa giảm nhẹ 0,22 điểm (-0,04%) xuống 494,31 điểm với 0,97 triệu đơn vị được 
khớp lệnh, giá trị 10,01 tỷ đồng. Sang đợt khớp lệnh liên tục, hoạt động giao dịch diễn ra hết sức ảm đạm do 
tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Thanh khoản trên HOSE sụt giảm mạnh so với tuần trước. Nhiều cổ 
phiếu lớn và nhỏ chủ yếu giằng co quanh mốc tham chiều. Khép phiên sáng VN-Index tăng nhẹ 0,5 điểm 
(+0,1%) lên 495,03 điểm.  

Phiên chiều, VN-Index lại trở lại giảm điểm mặc dù một số mã chủ chốt như VNM, PVD và HPG tăng điểm. Tuy 
nhiên, số mã giảm điểm vẫn chiếm ưu thế trên sàn HOSE; điều này đã kéo VN-Index đi xuống mặc dù hầu hết 
các cổ phiếu chỉ giảm nhẹ. VNE, IJC và DHM giảm xuống sát giá sàn. Nhiều cổ phiếu blue-chips được khối 
ngoại mua mạnh trong phiên hôm nay như CTG, GAS, HAG, VCB và SSI. Đóng cửa thị trường VN-Index giảm 
nhẹ 0,91 điểm (-0.18%) xuống 493,62 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 38,4 triệu đơn vị, giá trị 
661,9 tỷ đồng; trong đó giao dịch thỏa thuận là 3,53 triệu đơn vị, tương đương 184 tỷ đồng. IJC và HAR là hai 
cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 2,2 và 1,86 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng giảm nhẹ 0,13 điểm (-0,22%) xuống 60,5 điểm lúc đóng cửa. Thanh khoản trên 
HNX đạt 18,84 triệu đơn vị, giá trị 160,8 tỷ đồng. ACB và SHB đứng giá tham chiếu, trong khi các trụ cột khác 
đều giảm nhẹ. Một số cổ phiếu vẫn tăng giá trong phiên hôm nay như PVX, TNG, PVC và PGS; trong đó TNG 
đóng cửa ở giá trần. SHB và PVS được khối ngoại gom mạnh. SHB cũng là cổ phiếu dẫn đầu về thanh khoản 
trên HNX với 2,5 triệu đơn vị, tiếp theo đó là VCG và PVX với 1,8 và 1,7 triệu đơn vị. 

Khối ngoại mua ròng 2,77 tỷ đồng trên HNX và 26,47 tỷ đồng trên HOSE.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,14 điểm (-0,34%) xuống 40,26 điểm. 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới với dao động yếu. Khối lượng khớp lệch lúc mở cửa giảm 50% và 

tổng khối lượng khi đóng cửa giảm đến 30%. Bên mua đang tỏ ra chần chừ trong khi bên bán không có ý định 

bán giá thấp. Do đó các chỉ số hầu như đi ngang trong suốt phiên giao dịch. Lượng giao dịch ở các mã lớn 

giảm đáng kể, chủ yếu là từ các nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó khối ngoại duy trì mức độ giao dịch không 

quá thấp. Trong các mã nhỏ thì nhiều mã ngành vận tải biển có biến động giá khá tích cực sau thời gian dài đi 

xuống do kết quả hoạt động. Sự hấp dẫn ở những mã này đối với các nhà đầu cơ xuất phát từ thị giá thấp và 

dấu hiệu cải thiện của ngành này. Tuy nhiên sẽ chỉ có một vài công ty thật sự có thể cải thiện. Hiện tại các chỉ 

số vẫn còn đang trong giai đoạn điều chỉnh cả về điểm số lẫn khối lượng.  
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

Trong phiên giao dịch vừa qua, VN-Index chủ yếu đi ngang trong biên độ hẹp và đóng cửa giảm nhẹ 0,91 điểm 

xuống 493,62 điểm. Mặc dù xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn vẫn được duy trì nhưng chúng tôi đã ghi nhận 

được một vài tín hiệu xấu. Dòng tiền đã thu hẹp lại được thể hiện qua việc khối lượng sụt giảm xuống 34,8 triệu 

đơn vị. Nếu khối lượng khớp lệnh vẫn sụt giảm trong những phiên tới, VN-Index sẽ khó có thể trở lại tăng điểm. 

MACD cũng dịch chuyển xuống 3,51 và tiến gần hơn đến đường trung bình của nó. Tuy nhiên, VN-Index vẫn 

chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về xu hướng giảm điểm. Và chỉ số này sẽ phải thử thách khu vực hỗ trợ 489-490 

điểm trước khi hình thành xu hướng mới.  

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) 
TCM HOSE 17,5 16,57 GAS HOSE 65 66,63 
VNM HOSE 141 139,97 REE HOSE 25,1 25,56 
FIT HNX 17,1 16,23 PPC HOSE 19,9 20,28 
NTL HOSE 12,7 12,68 SHB HNX 6,7 6,76 
VCB HOSE 28,8 28 KLF HNX 20,5 22,2 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
PVX HNX 28,81 TCM HOSE 73,92 
ITQ HNX 28,7 AAA HNX 76,32 
VID HOSE 22,65 TNG HNX 75,65 
TNB UPCOM 29,19 KMR HOSE 84,85 
CNT HOSE 27,06 PTB HOSE 78,04 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
  
Cao su Phước Hòa dự kiến LNTT quý 
4 đạt 100 tỷ đồng 
 
Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa 
(PHR) công bố nghị quyết HĐQT ngày 
10/10/2013.  
 
HĐQT đã thông qua kết quả kinh doanh 
ước tính 9 tháng đầu năm với LNTT 256 
tỷ đồng, tương đương 51,17% kế hoạch 
đề ra.  
 
Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh quý 4 
đã được HĐQT đề ra. Sản lượng cao su 
tiêu thụ dự kiến quý 4 đạt 9.800 tấn mủ 
quy khô, giá bán bình quân 47 triệu 
đồng/tấn. Doanh thu kinh doanh cao su 
và LNTT lần lượt đạt 460,6 tỷ đồng và 
100 tỷ đồng. 
 
Chúng tôi cũng đồng thời lưu ý, giá bán 
cao su bình quân 9 tháng đầu năm của 
PHR đạt 55,6 triệu đồng/tấn, đã giảm 
mạnh so với giá dự kiến cả năm 2013 
(62,16 triệu đồng/tấn). Giá bán bình quân 
dự kiến quý 4 của công ty tiếp tục sụt 
giảm mạnh so với 9 tháng đầu năm 
2013.  
 
Với diễn biến bất lợi về giá cao su, 
HĐQT công ty giao Ban tổng giám đốc 
tiến hành thực hiện các thủ tục xin ý kiến 
cổ đông bằng văn bản để thông qua kế 
hoạch điều chỉnh với giá bán 51 triệu 
đồng/tấn, giá thành 41 triệu đồng/tấn và 
lợi nhuận trước thuế khoản 350 tỷ đồng.  
 
Ngoài ra, nghị quyết HĐQT cũng thống 
nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 với 
tỷ lệ 15%, giao ban Tổng giám đốc tiến 
hành các thủ tục cần thiết.  
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
 ABT: 9 tháng đầu năm EPS đạt 4.565 
đồng, dốc tiền đầu tư ngắn hạn cổ 
phiếu FLC, VSH... 
 
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy 
sản Bến Tre (ABT) công bố kết quả kinh 
doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.  
 
Doanh thu thuần và lãi gộp quý 3/2013 
của ABT giảm đáng kể so với cùng kỳ 
2012. Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh chi phí 
tài chính, quý 3/2013 ABT lãi thuần 20,6 
tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 3/2012.  
 
Kết quả quý 3/2013 ABT lãi ròng 19,2 tỷ 
đồng, giảm 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. 
Lũy kế 9 tháng ABT lãi ròng 51,3 tỷ đồng, 
giảm 31,12% so với 9 tháng đầu năm 
2012. EPS 9 tháng của ABT đạt 4.565  
 
 

  
đồng/cổ phiếu. Mặc dù sụt giảm, so với 
kế hoạch LNTT 60 tỷ đồng, ABT đã gần 
hoàn thành sau 9 tháng hoạt động 
(95,7% kế hoạch). 
 
Trong 9 tháng đầu năm, chi hoạt động 
đầu tư và tài chính đã khiến số dư tiền và 
tương đương tiền của ABT cuối quý 3 
giảm mạnh, chỉ còn 15 tỷ đồng, so với 
111,7 tỷ đồng đầu năm. 
 
Danh mục đầu tư cổ phiếu ngắn hạn của 
công ty hàng đầu về mặt hàng nhuyễn 
thể 2 mảnh đã tăng mạnh về số lượng cổ 
phiếu nắm giữ. Từ 2,58 triệu cổ phiếu 
đầu năm lên 7,94 triệu cổ phiếu cuối quý 
3. Trong đó, công ty mua thêm 1,24 triệu 
cổ phiếu FLC, gần 490.000 cổ phiếu 
VSH... 
ABT: 9 tháng đầu năm EPS đạt 4.565 
đồng, dốc tiền đầu tư ngắn hạn cổ phiếu 
FLC, VSH... (2) 
 
Cũng trong 9 tháng, ABT đã chi 2,2 tỷ 
đồng để trả lương, thưởng và thù lao cho 
Ban Giám đốc và HĐQT, trong đó riêng 
ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT 
kiêm Tổng giám đốc nhận 912 triệu đồng. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 

PVV: Công ty Đầu tư F.I.T nâng sở 
hữu lên 14.94% 

Công ty Đầu tư F.I.T vừa thông báo đã 
mua thêm 682,200 cp CTCP Đầu tư Xây 
dựng Vinaconex - PVC (HNX: PVV), 
nâng sở hữu lên thành 4,482,200 cp 
PVV, tương đương tỷ lệ 14.94% vốn kể 
từ ngày 09/10. 

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP 
Đầu tư F.I.T 

- Mã chứng khoán: PVV 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi 
thực hiện giao dịch: 3,800,000 CP (tỷ lệ 
12.67%) 

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 682,200 CP 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực 
hiện giao dịch: 4,482,200 CP (tỷ lệ 
14.94%) 

- Lý do thay đổi sở hữu: Mua cổ phiếu 

- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 
09/10/2013. (HNX) 

 Công ty QLQ Phương Đông bị phạt 
200 triệu đồng. 

 Cụ thể, công ty QLQ Phương Đông bị 
phạt 10 triệu đồng do không ban hành 
đầy đủ quy trình nghiệp vụ theo quy định, 
40 triệu đồng do tổ chức lưu giữ không  

 

 
 đầy đủ chứng từ theo quy định về an 

toàn tài chíhn và 80 triệu đồng do đã 
không công bố thông tin. 

Tổng mức phạt tiền mà công ty QLQ 
Phương Đông phải nộp lại là 200 triệu 
đồng. Như vậy đây là vụ vi phạm thứ tư 
trong tháng này, tổng số tiền bị xử phạt 
lên 750 triệu đồng. Hiện số vụ vi phạm 
của các cá nhân và tổ chức đang bằng 
nhau.(NDH ) 

Xuất khẩu 9 tháng đạt gần 97 tỷ USD 

Đáng chú ý là khu vực doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài chiếm 2/3 tỷ lệ 
xuất khẩu, với 64 tỷ USD. Những con số 
này cho thấy thành tích xuất khẩu của cả 
nước chủ yếu là dựa vào các doanh 
nghiệp FDI, khi các doanh nghiệp trong 
nước lại đang “dậm chân tại chỗ”. Các 
doanh nghiệp FDI đang ngày một mở 
rộng hơn, nhiều doanh nghiệp nước 
ngoài cũng đang tìm cơ hội đầu tư tại 
Việt Nam. 

Những ngành có tốc độ tăng trưởng kim 
ngạch xuất khẩu mạnh là điện thoại di 
động và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm 
điện tử và linh kiện... đều do các doanh 
nghiệp FDI nắm giữ. 

Ngành nông  lâm thủy sản vốn được coi 
là chủ lực xuất khẩu của Việt Nam, 
nhưng từ đầu năm đến nay đã sụt giảm 
cả chất và lượng, thu hẹp sản xuất. 

(Theo VTV) 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 
(DPR) báo cáo kết quả giao dịch cổ 
phiếu quỹ.  

Đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu quỹ, 
trong khoảng thời gian từ 9/9/2013 đến 
8/10/2013, DPR mới chỉ mua được 
875.201 cổ phiếu quỹ với giá bình quân 
45.890 đồng/cổ phiếu. Số tiền DPR đã 
chi 40,16 tỷ đồng được lấy từ thặng dư 
vốn cổ phần. Tính đến cuối quý 2/2013, 
thặng dư vốn cổ phần của DPR đạt 
147,3 tỷ đồng.  

Trong thời gian DPR mua cổ phiếu quỹ, 
thị giá cổ phiếu DPR tăng trưởng đáng 
kể, từ mức giá 44.500 lên 48.600 
đồng/cổ phiếu. 

Nguyên nhân công ty chưa mua được 
khối lượng cổ phiếu quỹ như đã đăng ký 
được đưa ra là do chưa có nhiều kinh 
nghiệm mua nên nhiều lệnh đặt không 
khớp được.  Được biết, CTCP Chứng 
khoán Maybank Kim Eng được chỉ định 
làm đại lý thực hiện giao dịch cho DPR.  

(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. 
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