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501,57 ▲ 0,74 0,15% 61,93 ▲ 0,41 0,67%

Tăng giá 152 Giảm giá 66 Đứng giá 64 Tăng giá 133 Giảm giá 63   Đứng giá 186

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

ITA 6,3 6,4 +1,59 11.272.06
0

10,27 SHB 6,9 7,0 +1,45 6.575.700 13,39

HQC 6,1 6,5 +6,56 5.522.770 5,03 SCR 5,7 5,8 +1,75 6.240.600 12,70

FLC 4,9 5,0 +2,04 5.143.990 4,69 VCG 9,0 9,1 +1,11 3.826.600 7,79

HAR 7,0 6,9 -1,43 4.379.100 3,99 PVX 2,3 2,4 +4,35 3.226.700 6,57

PVT 9,7 10,2 +5,15 3.889.830 3,55 KLS 8,3 8,4 +1,20 3.214.900 6,55

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

HAG 649.340 14,89 SBT 490.000 20,50 SHB 1.651.000 64,35 PVS 202.000 40,47

CTG 397.890 9,12 HQC 430.000 17,99 PVS 247.000 9,63 CTS 101.700 20,38

GMD 267.260 6,13 PPC 221.900 9,28 PVX 179.800 7,01 DBC 77.000 15,43

ITA 260.200 5,97 GAS 159.320 6,66 ICG 78.500 3,06 SCR 30.700 6,15

BVH 238.110 5,46 HBC 134.420 5,62 VCG 76.200 2,97 AAA 28.600 5,73

GTGD (tỷ đồng) 1.326

25.411.197Dư mua (cổ phiếu)

Biểu đồ giá Biểu đồ giá

21.389.300 Dư mua (cổ phiếu)

TOP KLGD TOP KLGD

Dư bán (cổ phiếu)

TOP KLGD của ĐTNN

24.349.200

HNX

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu)

VN Index

109.720.270

HSX

Bán

HNX Index

KLGD khớp lệnh(cổ phiếu) 49.663.403

GTGD (tỷ đồng) 358

TOP KLGD của ĐTNN

Dư bán (cổ phiếu) 28.351.597

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 mở cửa tăng nhẹ 0,97 điểm (+0,19%) lên 501,8 điểm với 5,16 triệu đơn vị khớp lệnh, giá 
trị 51,72 tỷ đồng. Đến đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index vẫn chưa thể vượt qua mốc 503 điểm và chủ yếu dao 
động trong biên độ hẹp. Tuy nhiên, giao dịch vẫn diễn ra hết sức sôi động nhờ các cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong 
khi đó các blue-chips chỉ dịch chuyển quanh mốc tham chiếu. Kết thúc phiên sáng VN-Index tăng 1,94 điểm 
(+0,39%) lên 502,77 điểm.  

Buổi chiều, nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa vẫn là những cổ phiếu sôi động nhất trên sàn HOSE. Nhiều cổ phiếu vọt 
tăng trần như HQC, HAP, VIP, PVT, JVC, PGC, DXG và ASM. VN-Index có lúc tăng hơn 2 điểm lên 503,72 
điểm nhờ sự dẫn dắt của REE, BVH, OGC, HAG và GMD. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh đột ngột xuất hiện ở 
cuối phiên; điều này đã kéo VN-Index xuống dưới 503 điểm. OGC và KBC giảm 100-200 đồng mặc dù cả hai 
cổ phiếu này đều tăng giá trong buổi sáng. Đóng cửa thị trường VN-Index tăng 0,74 điểm (+0,15%) lên 501,57 
điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 112,3 triệu đơn vị, giá trị 1.490 tỷ đồng; trong đó giao dịch 
thỏa thuận là 2,61 triệu đơn vị, giá trị 164 tỷ đồng. ITA vẫn là cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất trên HOSE với 
11,3 triệu đơn vị, tiếp theo đó HQC và FLC với 5,5 và 5,14 triệu đơn vị.  

Trên HNX, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,41 điểm (+0,67%) lên 61,94 điểm lúc đóng cửa với 51,6 triệu đơn vị 
khớp lệnh, giá trị 372 tỷ đồng. Các mã chủ chốt trên HNX đều tăng nhẹ 100-300 đồng ngoại trừ ACB đứng 
tham chiếu. Nhưng PGS, AAA và TNG lại giảm nhẹ do chịu áp lực chốt lời. Nhiều cổ phiếu nhỏ trên HNX cũng 
đóng cửa ở giá trần như CMI, SHN, ICG, DCS, AME và AMV. SHB và SCR dẫn đầu về thanh khoản trên HNX 
với 6,57 và 6,24 triệu đơn vị. 

Khối ngoại mua ròng 14,81 tỷ đồng trên HNX và 56,43 tỷ đồng trên HOSE.  

UPCoM-Index giảm 0,1 điểm (-0,25%) xuống 40,25 điểm.  
 
 
 
 
Bình luận thị trường 
 
Thị trường trong nước mở cửa tuần mới giữ được đà tăng nhẹ như đa số thị trường các nước châu Á khác. Sự 

ngạc nhiên đến từ khối lượng giao dịch. Đây là lần hiếm hoi trong nhiều tháng qua thị trường mở cửa với khối 

lượng lớn như vậy. Lực cầu mạnh ở nhiều mã nhỏ đã dễ dàng hấp thụ lực bán tăng mạnh ở các mã này. Tâm 

lý lạc quan dâng cao đã giúp chỉ số VN-Index có phiên khớp lệnh nhiều nhất kể từ tháng 2 năm nay. Trong khi 

nhiều nhà đầu tư trong nước đuổi theo các mã nhỏ ở giá cao, khối ngoại tăng cường mua vào ở các mã lớn 

quanh giá tham chiếu. Với lực tăng không mạnh ở khối lượng khớp lớn, các chỉ số đang hình thành một 

ngưỡng hỗ trợ vững. 
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Phân tích kỹ thuật 
 

 

Phiên vừa qua, có lúc VN-Index đã vượt qua mốc 502,64 điểm nhưng đóng cửa vẫn không thể vượt qua mốc 

này do chịu áp lực chốt lời mạnh. Theo đó, khối lượng khớp lệnh tăng vọt lên 109,7 triệu đơn vị. Đó sẽ là một 

tín hiệu xấu nếu khối lượng khớp lệnh đột ngột sụt giảm mạnh trong phiên tiếp theo bởi vì điều này thể hiện 

dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Trong khi đó MACD vẫn tăng nhẹ lên mức 3,87 và ủng hộ cho xu hướng tăng 

điểm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn bên bán đang chiếm ưu thế so với bên mua; và mốc 502,64 điểm đã chứng tỏ 

là một mốc kháng cự mạnh đối với VN-Index. Vì vậy, VN-Index có thể sẽ thử thách lại mốc tâm lý 500 điểm 

trong phiên tới. Các nhà đầu tư ngại rủi ro nên xem xét đứng ngoài thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng.  

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) 

ITA HOSE 6,4 5,94 GAS HOSE 64,5 65,76 
REE HOSE 25,9 25,52 MSN HOSE 82 82,4 
HAG HOSE 22,6 21,72 VIS HOSE 10,2 10,51 
FCN HOSE 17,3 17,26 KLF HNX 21 21,17 
SHB HNX 7 6,8 DRC HOSE 40,8 40,9 

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

Mã CK Sàn RSI Mã CK Sàn RSI 
BMP HOSE 21,12 PVT HOSE 73,75 
NHC HNX 28,05 TCM HOSE 76,98 
CNT HOSE 29,82 GMD HOSE 73,8 
KBT HNX 29,68 VND HNX 70,03 
HLG HOSE 28,07 FIT HNX 71,34 
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Điểm tin kinh tế và doanh nghiệp 
 
Giá bán nước sạch tăng, TDW hồ hởi 
báo lãi quý 3 tăng trưởng 35% 
 
Vừa nhận được đề nghị chào mua công 
khai cổ phiếu của REE hồi đầu tháng 10, 
cổ phiếu Cấp nước Thủ Đức (TDW) đã 
nhanh chóng tăng giá lên 19.000 
đồng/CP, cao hơn giá REE chào mua. 
 
TDW tiếp tục công bố kết quả kinh doanh 
quý 3  và 9 tháng năm 2013 với nhiều 
thông tin khả quan. Công ty cho biết, 
công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh nước sạch phục vụ cho nhu cầu 
sản xuất và tiêu dùng. Mặt hàng kinh 
doanh chính là nước sạch, một loại hàng 
hoá đặc biệt chịu sự chi phối của Nhà 
nước trong khâu bán hàng với giá bán 
được quy định cụ thể cho từng đối 
tượng. 
 
Với lộ trình tăng giá trong năm 2013 là 
10% so với giá bán năm 2012 làm cho 
giá bán bình quân tăng thêm hơn 8%, 
cùng với việc phát triển khách hàng tăng 
sản lượng khoảng 9% so với cùng kỳ làm 
doanh thu tiền nước tăng gần 16 tỷ đồng 
tương đương mức tăng gần 18%. Doanh 
thu từ lãi tiền gửi ngân hàng cũng tăng 
961 triệu đồng do ước tính số tiền lãi thu 
được của những hợp đồng chưa đáo hạn 
tính đến 30/9/2013. 
 
TDW cũng cho biết, mặc dù doanh thu 
các hoạt động tăng so với cùng kỳ nhưng 
đồng thời các chi phí hoạt động cũng 
tăng tương ứng. Một số chi phí lớn tăng 
như: chi phí sửa chữa ống mục tăng 
11,18 tỷ đồng, chi phí thay đồng hồ nước 
định kỳ tăng 587 triệu đồng, chi phí bảo 
hiểm nhân thọ tăng 553 triệu đồng, chi 
phí tài chính tăng 435 triệu đồng. Bởi 
những nguyên nhân trên, LNST quý 3 đạt 
7,2 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 
nâng lãi 9 tháng đầu năm lên hơn 15 tỷ 
đồng, tương đương cùng kỳ. Công ty đã 
hoàn thành được 75% kế hoạch lợi 
nhuận được ĐHCĐ giao phó. 
(Theo Trí Thức Trẻ/TDW) 
 
Công ty mẹ Hoa Sen Group báo lãi 
gần 609 tỷ đồng toàn niên độ 2012 – 
2013 
 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
(HSG) công bố kết quả kinh doanh quý 4 
và cả niên độ tài chính 2012 - 2013 của 
riêng công ty mẹ.  
 
Doanh thu thuần quý 4 niên độ HSG đạt 
5.573 tỷ đồng, tăng mạnh 85,79% so với 
cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán  
 
 

  
tăng tới 95% nên lãi gộp của công ty chỉ 
nhỉnh hơn 11 tỷ đồng so với quý 4 niên 
độ 2011 - 2012. Kết quả quý 4 HSG lãi 
ròng 134,6 tỷ đồng, tăng không đáng kể 
so với cùng kỳ năm trước. Nhờ kết quả 
khả quan 9 tháng đầu niên độ, lũy kế cả 
năm HSG lãi ròng 608,7 tỷ đồng, tăng 
68% so với niên độ tài chính 2011-2012. 
 
Được biết, gần đây HSG ước tính lợi 
nhuận sau thuế toàn tập đoàn đạt 580 tỷ 
đồng. Hiện HSG vẫn chưa công bố báo 
cáo hợp nhất quý 4 và cả niên độ tài 
chính 1/10/2012 - 30/9/2013. 
 
Chúng ta vẫn không quên doanh nghiệp 
ngành thép-thép Việt Ý (VIS) đã phải tạm 
dừng nhà máy 46 ngày bởi tồn kho cao. 
Một điều chúng tôi lưu ý thêm là vấn đề 
hàng tồn kho của Hoa Sen. Cuối niên độ 
tài chính 2012-2013, Hoa Sen có 2.130 tỷ 
đồng số dư hàng tồn kho, tăng 800 tỷ 
đồng so với số dư đầu năm.Tuy nhiên, 
tồn kho của công ty chủ yếu nằm ở hạng 
mục thành phẩm và hàng mua đang đi 
đường. 
 
Tại thời điểm 30/9/2013, công ty có 116 
chi nhánh, 1 văn phòng đại diện và đầu 
tư vào 3 công ty con.  
(Theo Trí Thức Trẻ/HSX) 
 
DRC lãi gần 280 tỷ đồng 9 tháng, tăng 
28% nhờ giá cao su tự nhiên sụt giảm 
 
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) 
thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 
tháng năm 2013. 
 
Doanh thu thuần sụt giảm nhưng sự sụt 
giảm mạnh giá cao su tự nhiên là nguyên 
liệu đầu vào chính của các sản phẩm của 
DRC đã giúp biên lãi gộp của công ty cải 
thiện mạnh so với cùng kỳ. Đây cũng là lý 
do chính khiến lãi của DRC riêng quý 3 
đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 
3 năm 2012 nâng luỹ kế 9 tháng đầu năm 
2013 lên gần 280 tỷ đồng, tăng 28% so 
với 9 tháng năm 2012. 
 
So với kế hoạch 417 tỷ đồng LNTT được 
ĐHCĐ giao phó, kết thúc 9 tháng, DRC 
đã hoàn thành gần 90%.  
(Theo Trí Thức Trẻ) 
 
Bourbon Tây Ninh giảm hơn 35% nhân 
sự, 9 tháng lãi 131 tỷ đồng 
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh 
(SBT) công bố chỉ còn 512 nhân viên tính 
tại thời điểm 30/9/2013. Điều này có 
nghĩa là làn sóng cắt giảm nhân sự tại 
công ty tuy đã giảm bớt nhưng vẫn còn  

 
 

 
tiếp diễn trong quý 3. Hồi đầu năm, SBT 
có 810 nhân viên và 6 tháng năm 2013 
cắt giảm còn 517 nhân viên. Mức cắt 
giảm nhân viên 9 tháng đầu năm là 37% 
so với đầu năm. 
 
Về kết quả kinh doanh, tuy doanh thu 
vẫn giữ ở mức tương đương cùng kỳ với 
hơn 1.470 tỷ đồng nhưng biên lãi gộp 
giảm mạnh từ 20% cùng kỳ còn 12% kỳ 
9 tháng năm 2013 đã khiến kết quả kinh 
doanh tuột dốc.  

Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 
43% còn 118 tỷ đồng cùng góp phần 
khiến lãi sau thuế 9 tháng năm 2013 chỉ 
còn hơn 131 tỷ đồng, giảm gần một nửa 
so với cùng kỳ năm 2012 trong đó riêng 
quý 3 lãi 42,4 tỷ đồng. Được biết, sự 
chênh lệch lớn này là do cùng kỳ công ty 
đạt lãi 110 tỷ đồng từ bán các khoản đầu 
tư chứng khoán, 9 tháng năm nay nguồn 
thu tài chính chủ yếu từ lãi ứng trước 
cho nông dân trồng mía, lãi cho công ty 
liên quan vat và thu nhập cổ tức. 

Trong 9 tháng đầu năm, SBT cũng đầu 
tư mua lại gần 24% vốn điều lệ của 
Đường Nước Trong, 24% vốn của CTCP 
Nghiên cứu và ứng dụng mía đường 

(Theo Trí Thức Trẻ) 

HPP: 12/11 ĐKCC nhận tạm ứng cổ 
tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 12% 

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 Sơn 
Hải Phòng (HPP) 

- Sàn giao dịch: UpCOM 

- Ngày đăng kí cuối cùng: 12/11/2013 

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 
1 năm 2013 bằng tiền cho các cổ đông 
hiện hữu 

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ 
phiếu được nhận 1.200 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 16/12/2013 

- Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở 
hữu chứng khoán 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 chứng khoán làm thủ tục 
nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hải 
Phòng. (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 

 
  

 


