
up

up

Thứ Năm, ngày 17/10/2013

498,96 ▲ 3,24 0,65% 61,12 ▲ 0,36 0,59%

Tăng giá 142 Giảm giá 69 Đứng giá 68 Tăng giá 116 Giảm giá 55   Đứng giá 211

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

ITA 5,8 5,9 +1,72 5.417.580 7,86 SHB 6,7 6,8 +1,49 2.904.300 12,57

PVT 9,2 9,6 +4,35 3.894.300 5,65 SCR 5,5 5,5 0,00 1.609.800 6,97

HAG 21,4 22,2 +3,74 3.750.180 5,44 PVL 2,1 2,3 +9,52 1.468.800 6,36

KMR 4,2 4,0 -4,76 2.632.850 3,82 VCG 8,5 8,5 0,00 1.331.100 5,76

OGC 9,6 9,9 +3,13 2.590.360 3,76 KLS 8,1 8,2 +1,23 1.209.500 5,24

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

CTG 961.110 17,55 KTB 300.000 19,91 SHB 1.517.000 71,81 PVS 357.400 53,10

KBC 955.000 17,44 HAG 232.500 15,43 PVS 126.700 6,00 DBC 90.500 13,45

GMD 473.240 8,64 GAS 221.920 14,73 ACB 91.000 4,31 VGS 90.000 13,37

HAG 468.530 8,55 SVC 136.580 9,07 PVX 84.400 4,00 PVC 60.000 8,91

VCB 415.360 7,58 HPG 130.620 8,67 SDH 50.000 2,37 VNR 18.500 2,75

GTGD (tỷ đồng) 882

26.029.111Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

23.753.600 Dư mua (cổ phiếu)

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

29.424.360

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

68.958.650

HSX

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 23.356.089

GTGD (tỷ đồng) 180

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 27.942.011

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 0,13 điểm (-0,03%) xuống 495,59 điểm với 2,17 triệu đơn vị, giá trị 19,43 tỷ 
đồng. Sau đó VN-Index đã nhanh chóng trở lại tăng điểm trong đợt khớp lệnh liên tục nhờ một số cổ phiếu trụ 
cột. Trong nửa cuối phiên sáng nhiều cổ phiếu lớn và nhỏ đồng loạt tăng giá mạnh; điều này đã kéo VN-Index 
tăng gần 4 điểm lên sát 500 điểm. Thanh khoản trên HOSE cũng tiếp tục được cải thiện so với phiên trước đó. 
Kết thúc phiên sáng VN-Index tăng 3,95 điểm (+0,8%) lên 499,67 điểm.  

Phiên chiều, hoạt động giao dịch trên HOSE vẫn diễn ra sôi động. Đặc biệt, mã HAG được khối ngoại mua 
mạnh và tăng hơn 4% lên trên 22.000 đồng. VNM, GAS và MSN đều đứng giá tham chiếu, trong khi các blue-
chips khác đều tăng 300-800 đồng nhờ lực mua của khối ngoại. Có lúc VN-Index đã vượt qua được mốc 500 
điểm nhưng áp lực bán mạnh đã kéo VN-Index đi xuống. Đóng cửa thị trường VN-Index tăng 3,24 điểm 
(+0,65%) lên 498,96 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 69,9 triệu đơn vị, giá trị 954,3 tỷ đồng; 
trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 0,77 triệu đơn vị, tương đương 46 tỷ đồng. ITA và PVT là hai cổ phiếu 
khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 5,4 và 3,9 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,36 điểm (+0,6%) lên 61,12 điểm với 25,6 triệu đơn vị, giá trị 191,6 tỷ 
đồng. Các mã chủ chốt trên HNX đứng giá tham chiếu hoặc tăng nhẹ 100-300 đồng. AAA, KLF, PGS và FIT 
đều tăng nhẹ, trong khi PVL và IDJ vọt tăng trần và không còn dư bán. SHB dẫn đầu về thanh khoản trên HNX 
với 2,9 triệu đơn vị, tiếp theo đó là SCR và PVL với 1,6 và 1,5 triệu đơn vị.  

Khối ngoại vẫn mua ròng 73,99 tỷ đồng trên HOSE và 7,35 tỷ đồng trên HNX.  

UPCoM-Index giảm nhẹ 0,02 điểm (-0,05%) xuống 40,54 điểm.  
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Vẫn giữ xu hướng như trong những phiên trước, thị trường mở cửa giảm nhẹ và dao động với biên độ hẹp 

trong nửa thời gian giao dịch. Tuy nhiên lực cầu mạnh ở nhiều mã nhỏ tiếp tục là động lực cho thị trường. 

Trong số các mã nhỏ tăng trần, các mã thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bất động sản và vận tải biển chiếm phần 

lớn. Đáng chú ý là trong những mã này, có những mã chứng kiến lực mua và bán tăng mạnh nhưng cũng có 

những mã có tính thanh khoản kém, một điều kiện thuận lợi cho sự sai lệch về giá. Thị trường gần đây đang 

cho thấy khuynh hướng vận động có xu hướng, cả tăng và giảm, và có nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong thời 

gian tới. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

VN-Index vẫn tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua nhưng chỉ số này vẫn đóng cửa ở dưới mốc 500 

điểm. Điều này cho thấy áp lực bán ở mốc kháng cự 500 điểm khá mạnh. Và VN-Index cần phải vượt qua khu 

vực 500-503 điểm để củng cố cho xu hướng tăng điểm hiện tại. Nhiều tín hiệu tích cực lại xuất hiện trong phiên 

giao dịch vừa qua sau khi VN-Index có phiên tăng điểm thứ hai trong tuần này. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục 

tăng lên 68,9 triệu đơn vị chứng tỏ dòng tiền đã trở lại thị trường. Trong khi đó MACD dịch chuyển lên mức 

3,52 và hỗ trợ cho xu hướng tăng điểm. Nếu như VN-Index vượt qua mốc 503 điểm trong những phiên tới, các 

nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét tích lũy thêm cổ phiếu. Ngược lại, các nhà đầu tư nên bán bớt cổ phiếu và 

đứng ngoài thị trường.  

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) 
HAG HOSE 22,2 21,19 GAS HOSE 65 66,09 
PVT HOSE 9,6 8,78 PPC HOSE 20 20,12 
GMD HOSE 28,3 26,23 VIS HOSE 10,3 10,7 
ITA HOSE 5,9 5,85 MSN HOSE 82 82,93 

CTG HOSE 17,6 17,21 KLF HNX 20,5 21,6 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
ITQ HNX 29,78 VCB HOSE 70,22 
MIM HNX 27,62 FIT HNX 70,13 
KAC HOSE 29,08 TCM HOSE 73,51 
VSG UPCOM 28,97 KMR HOSE 88,51 
TNB UPCOM 26,21 PVC HNX 70,1 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
Công ty mẹ Sacom đã thoái gần 5,3 
triệu cổ phiếu HPG, 9 tháng lãi 65 tỷ 
đồng 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Sacom (SAM) thông báo kết quả kinh 
doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013 
của riêng công ty mẹ. 
 
Là công ty hoạt động theo mô hình công 
ty mẹ-con, SAM đã chuyển hết các mảng 
kinh doanh chính về các công ty con và 
tham gia quản lý. Đây là lý do khiến 
doanh thu thuần quý 3 của công ty chưa 
đầy 1 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2013 
chưa đầy 2 tỷ đồng trong khi 9 tháng 
2012 đạt gần 190 tỷ đồng. 
 
Thay vào đó, doanh thu hoạt động tài 
chính của công ty tăng vọt gấp gần 4 lần 
lên gần 13 tỷ đồng quý 3/2013 và lên 38 
tỷ đồng cho kỳ 9 tháng/2013. 
 
Chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh từ 
hơn 20 tỷ đồng còn hơn 3,3 tỷ đồng. 
SAM cho biết, nguyên nhân sự chuyển 
biến này là do cùng kỳ công ty phải trích 
lập dự phòng đầu tư tài chính hơn 20 tỷ 
đồng. 
 
LNST riêng quý 3 đạt 7,26 tỷ đồng, cùng 
kỳ lỗ gần 21 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng 
công ty có lãi gần 65 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 
138 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, công ty đã 
rút lui hoàn toàn vào khoản đầu tư vào 
5,29 triệu cổ phiếu HPG của Công ty cổ 
phần tập đoàn Hoà Phát có giá trị 160 tỷ 
đồng số dư đầu năm 2013. Chủ yếu 
lượng cổ phiếu này được công ty thoái 
trong 6 tháng đầu năm. 
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
 CK Hồng Bàng: 9 tháng lỗ hơn 4,5 tỷ 
đồng, khó “có cửa” khắc phục tình 
trạng kiểm soát đặc biệt 
 
CTCP Chứng khoán Hồng Bàng (HBSC) 
đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt do có 
tỷ lệ an toàn tài chính 120% vào cuối 
năm 2012. Đến 30/6/2013 tỷ lệ an toàn 
vốn của HBSC tiếp tục giảm xuống 
78,32%. 
 
HBSC công bố tiếp tục lỗ trong quý 
3/2013 hơn 1,5 tỷ đồng và lỗ 4,56 tỷ 
đồng trong 9 tháng đầu năm 2013. Tổng 
doanh thu của HBSC trong quý này chỉ 
đạt 112 triệu đồng trong đó doanh thu 
môi giới đạt 36 triệu đồng và doanh thu 
khác đạt 75 triệu đồng, tổng doanh thu 9 
tháng đầu năm 2013 của HBSC đạt 547 
triệu đồng. 
 

  
Doanh thu quá thấp đã khiến công ty 
không bù đắp nổi chi phí hoạt động và chi 
phí quản lý doanh nghiệp, điều này đã 
dẫn đến việc công ty bị lỗ trong quý 3 và 
9 tháng đầu năm 2013. 
 
Tính tại thời điểm 30/9/2013, Hồng Bàng 
lỗ lũy kế 23,3 tỷ đồng trên vốn chủ sở 
hữu 50 tỷ đồng (46,6%), do vốn điều lệ 
thấp như vậy nên Hồng Bảng chỉ được 
kinh doanh mảng môi giới và gửi tiền tiết 
kiệm chứ không được tự doanh. Trong 
giai đoạn hiện tại khi mảng môi giới tập 
trung 65% vào 10 CTCK hàng đầu thì 
“miếng bánh” còn lại cho các công ty như 
Hồng Bàng không nhiều. 
 
Tổng tài sản của công ty chỉ còn lại 27,5 
tỷ đồng trong đó tiền và tương đương 
tiền đạt hơn 13 tỷ.(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
BT6: Bán bớt 20% vốn tại Beton 6 
miền Trung 
 
HĐQT CTCP Beton 6 (HOSE: BT6) đã 
quyết định nhượng bớt ngang mệnh giá 
số lượng 20% cổ phần mà BT6 đang sở 
hữu tại CTCP Beton 6 miền Trung và 
đồng ý giảm tỷ lệ sở hữu từ 51% xuống 
còn 31%. HĐQT cũng ủy quyền cho Tổng 
giám đốc Hà Thanh Mẫn tìm kiếm đối tác 
chuyển nhượng và hoàn tất nội dung 
này. (Vietstock) 
 
DAE: MeKong Portfolio nâng sở hữu 
lên 14.27% 
 
MeKong Portfolio Investments Limited 
vừa thông báo đã mua 10,500 cp CTCP 
Sách giáo dục tại Tp.Đà Nẵng (HNX: 
DAE), nâng sở hữu lên thành 14.27% 
vốn kể từ ngày 11/10. 
 
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: 
MeKong Portfolio Investments Limited 
 
- Mã chứng khoán: DAE 
 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi 
thực hiện giao dịch: 203,300 CP (tỷ lệ 
13.57%) 
 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,500 CP 
 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực 
hiện giao dịch: 213,800 CP (tỷ lệ 14.27%) 
 
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch mua 
 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 
11/10/2013.(HNX) 
 
 
 

 
 

 
VFMVF4: Deutsche Asset 
Management (Asia) Limited trở thành 
cổ đông lớn 
 
Deutsche Asset Management (Asia) 
Limited vừa thông báo đã mua 1 triệu 
chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Doanh 
nghiệp hàng đầu Việt Nam (HOSE: 
VFMVF4), nâng sở hữu lên thành 
4,272,850 ccq, tương đương 5.3% tỷ lệ 
sở hữu và trở thành cổ đông lớn kể từ 
ngày 08/10. (Vietstock) 
 
DAD: Tạm ứng cổ tức 2013 tỷ lệ 17% 
 
HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển giáo 
dục Đà Nẵng (HNX: DAG) thống nhất 
tạm ứng cổ tức 2013 với tỷ lệ 17%. Ngày 
tạm ứng vào 09/01/2014. (HNX) 

HCM: 25/10 GDKHQ nhận cổ phiếu 
thưởng tỷ lệ 4:1 

Ngày 15/10/2013, Sở Giao dịch Chứng 
khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có 
thông báo số 898/2013/TB-SGDHCM về 
ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ 
phần Chứng khoán Tp.HCM (mã CK: 
HCM) như sau: 

 Ngày giao dịch không hưởng quyền: 
25/10/2013 

 Ngày đăng kí cuối cùng: 29/10/2013 

 Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu 
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 
sở hữu. 

 Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: 
25.210.401 cổ phiếu 

 Tỷ lệ thực hiện : 4:1 (người sở hữu 04 
cổ phiếu phổ thông sẽ được  nhận 01 
cổ phiếu mới). 

 Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu 
lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để 
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở 
hữu cho cổ đông hiện hữu sẽ được 
làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ 
phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. 

 Địa điểm thực hiện: 

    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: 
Người sở hữu làm thủ tục thực hiện 
quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở 
tài khoản lưu ký. 

    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: 
Người sở hữu làm thủ tục thực hiện 
quyền trụ sở chính (Tầng 5. Tòa nhà AB, 
Số 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 
1. Tp.HCM. Hay Chi nhánh Hà Nội (Tầng 
4&5, Toà nhà 66A Trần Hưng Đạo, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội. (HOSE) 
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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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