
KHP: Lợi nhuận ròng quý II đạt 20,66 tỷ đồng

Theo thỏa thuận hợp tác, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng đã
lựa chọn OceanGroup là đối tác đầu tư kinh phí, thực hiện
xây dựng và khai thác kinh doanh dự án “Trung tâm
thương mại – Văn phòng – Khách sạn – Căn hộ cho thuê
tại 25 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội”. Dự án này với
tổng diện tích là 5.400m2, tổng vốn đầu tư dự kiến là
khoảng 600 tỷ đồng. 

LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2011 đạt 46,23 tỷ
đồng, giảm 5,4 tỷ đồng so với mức 51,64 tỷ đồng trước
soát xét. Đáng chú ý là đơn vị kiểm toán Delloite có ý kiến
liên quan đến việc PVT hạch toán chênh lệch tỷ giá theo
hướng dẫn tại thông tư số 201/2009/TT-BTC của Bộ Tài
chính ban hành ngày 15/10/2009. 

Trái ngược với động thái xuất siêu của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội tiếp
tục có thêm tháng nhập siêu nâng mức nhập siêu 8 tháng lên gần 10 tỷ USD Kim ngạch

Lợi nhuận ròng quý II của KHP đạt 20,66 tỷ đồng, bằng
một nửa mức 41 49 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010 Trong kỳ

OGC: Đầu tư 600 tỷ đồng đầu tư Tổ hợp căn hộ tại
quận Hoàn Kiếm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tháng 8, CPI Tp. Hồ Chí Minh tăng 0,68%PVT: LNST sau soát xét 6 tháng đầu năm 2011 đạt 
46,23 tỷ đồng

Hà Nội: 8 tháng nhập siêu gần cán mốc 10 tỷ USD

Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2011.
Theo đó, CPI tháng 8 năm 2011 tăng 0,68% so với tháng 7 và là tháng có mức tăng thấp
nhất trong 8 tháng đầu năm. Có 3 nhóm hàng tăng trên mức tăng chung là “hàng ăn và
dịch vụ ăn uống” tăng 0,99% (riêng ăn uống ngoài gia đình tăng 2,36%), “hàng hóa và
dịch vụ khác” tăng 1,52% và “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng” tăng
0,79%. 
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Giá vàng châu Á vọt lên 1.880 USD/ounce giúp giá vàng nước ta phiên đầu tuần có thêm
650 nghìn đồng/lượng. Các NHTM niêm yết tỷ giá USD phổ biến ở 20.800 - 20.824 đồng.
Tại Hà Nội, giá vàng SJC của công ty VBĐQ SJC Hà Nội lúc 8h50 sáng 22/8 giao dịch ở
47,45 – 47,85 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng giá mua và 500 nghìn đồng giá bán
so với hôm qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng sáng nay mở cửa tăng mạnh, có lúc
lên tới 1.880 USD/ounce, so với 1.852 USD/ounce cuối phiên thứ Sáu tuần trước. Hiện
giá đang giao dịch quanh 1.870 USD/ounce.

Giá vàng lập kỷ lục mới 47,89 triệu đồng/lượng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

3,066.50

2,189.06

8,628.13

Quý 2/2011, kinh tế Thái Lan bất ngờ tăng trưởng chậm lại, động đất tại Nhật gây gián
đoạn thương mại và cản trở đà phục hồi kinh tế Mỹ và châu Âu, triển vọng tăng trưởng
của kinh tế toàn cầu u ám hơn. Cơ quan phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan công bố
GDP trong khoảng thời gian 3 tháng kết thúc vào cuối tháng 6/2011 tăng trưởng 2,6% so
với cùng kỳ năm trước. GDP quý 1/2011 của Thái Lan tăng trưởng 3,2%. Các chuyên
gia đã dự báo về mức tăng trưởng 3,6%. Như vậy, Thái Lan đã tiếp bước nhiều nền kinh
ế â Á ừ ế à ô ố ở ế ở

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones

Bất ngờ với tăng trưởng GDP của Thái Lan

-17.12

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU

Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Số tiền trên được cho vay trong khủng hoảng tài chính. Con số 1,2 nghìn tỷ USD tương
đương 3 lần thâm hụt ngân sách Mỹ năm 2008. Con số này cao hơn gấp 25 lần so với
con số 46 tỷ USD, mức cao nhất mà Fed từng cho vay vào ngày 12/09/2001, một ngày
sau khi khủng bố tấn công Trung tâm Thương mại Quốc tế (WTC) tại New York và Lầu
Năm góc. Citigroup Inc. (C) và Bank of America Corp. (BAC) đã lãi to vào năm 2006 khi
giá nhà đất lên đỉnh cao. 2 ngân hàng này dẫn đầu trong nhóm ngân hàng và công ty môi
giới trên phố Wall với 104 tỷ USD lợi nhuận.       FTSE 100 

Euro Stoxx 50

-38.59Nasdaq
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Xử phạt DN vi phạm về môi trường hơn 5,8 tỉ đồng VCG: Qúy II đạt 149 tỷ đồng LN ròng, cao nhất trong
vòng 9 quý

Fed đã âm thầm cho ngân hàng lớn nhất Mỹ vay 1,2 nghìn tỷ USDKHU VỰC

tục có thêm tháng nhập siêu nâng mức nhập siêu 8 tháng lên gần 10 tỷ USD. Kim ngạch
xuất khẩu trên địa bàn tháng Tám đạt 982,5 triệu USD, giảm 0,7% so tháng trước và
tăng 34,4% so cùng kỳ. Dự kiến 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 6.366,3 triệu USD,
tăng 27,2% so cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 23,5%. Kim ngạch nhập
khẩu tháng Tám đạt 1.986 triệu USD, giảm 0,8% so tháng trước và tăng 4,5% so cùng
kỳ.

một nửa mức 41,49 tỷ đồng cùng kỳ năm 2010. Trong kỳ,
doanh thu thuần của công ty đạt 410,75 tỷ đồng, tăng
trưởng 32% nhưng do chi phí giá vốn trên doanh thu thuần
tăng mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 44,32 tỷ đồng, giảm 21%
so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, KHP đạt
23,06 tỷ đồng LN ròng, giảm 47,2% so với cùng kỳ.

-172.93

(Nguồn: Tổng hợp)

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, VCG đạt 129,85 tỷ đồng lợi
nhuận ròng, tăng 16,48% so với mức 111,48 tỷ đồng cùng
kỳ 2010. Trong quý II, VCG đạt 3.376,4 tỷ đồng doanh thu
thuần và 477,08 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Xét về lợi nhuận
gộp thì quý II/2011 giảm 27,16%. Doanh thu hoạt động tài
chính quý II/2011 đạt 180,35 tỷ đồng, tăng gần 42% so với
cùng kỳ.

UBND TP.HCM cho biết trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011, cơ quan thanh tra
môi trường TP đã kiểm tra 415 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP, phát hiện và xử lý
238 DN vi phạm về môi trường, phạt hơn 5,8 tỉ đồng và buộc 2 cơ sở ngưng hoạt động.
Tuy vậy, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, đến nay đã có 80% quyết định xử
phạt tiền được DN vi phạm chấp hành, nhưng việc thực hiện các biện pháp khắc phục
còn chậm. 

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

tế châu Á, từ Malaysia cho đến Đài Loan công bố tăng trưởng kinh tế chững lại bởi kinh
tế toàn cầu tăng trưởng kém, nhu cầu đối với hàng xuất khẩu giảm.

 (Cập nhật 17h11 ngày 22/08)
Trang 1

(Nguồn:Google Finance)
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)
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Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Mở cửa, cả hai chỉ số chính đều tăng tốc với nỗ lực giúp sức đến từ tín
hiệu tím trần của nhiều mã. Chỉ số VN-Index, mặc dù cả 4 tứ trụ đều
không đạt được mức tăng điểm tối đa, nhưng với 102 mã tăng trần/ 216
mã tăng và chỉ 12 mã giảm sàn/ 34 mã giảm, chỉ số này đã cộng thêm
cho mình được 5,27 điểm tương đương 1,32%, đứng ở 406,03 điểm
trong phiên đầu tuần. Thanh khoản sàn Hose tăng 16,2% so với phiên
cuối tuần qua, đạt 31,26 triệu đơn vị ứng với 474,19 tỷ VND về giá trị.
Các Bluechips sàn HOSE tham gia rất tích cực trong việc kéo chỉ số
tăng điểm: PVF, KDC, SSI, KBC, ITA, REE đóng cửa tăng trần, về cuối
phiên "trụ" MSN giảm -1 ngàn đồng (-0.99%) trong khi VIC và BVH vẫn
tăng giá nhẹ. Toàn sàn Hose hôm nay khớp được 27.6 triệu đv, trong
đó SSI đóng góp nhiều nhất với hơn 2.6 triệu đv, theo sau là REE với
hơn 2 triệu đv. Thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng như tình
hình xuất nhập khẩu trong tháng 8 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh được công bố khá trái ngược. Trong khi CPI tại TP.
HCM có mức tăng thấp nhất trong 8 tháng đầu năm đi kèm với tín hiệu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Số cp giảm giá

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

MUA 

Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng 16,85 tỷ đồng, tương đương
574.160 cổ phiếu. Các mã bị bán mạnh nhất theo giá trị gồm KBC, VIC,
CTG, VCB, BVH. Họ mua mạnh STB, REE, DPM, KDC. Giá trị và KL
bán ròng giảm so với phiên hôm qua. Trái lại tại HNX, khối ngoại bán
ròng mạnh, giá trị lên tới 10,12 tỷ đồng. Họ bán mạnh KLS, PVX, PVG,
AAA, VCG, mua mạnh PVI, THV, ICG và VND.

545,600

Lực cầu đặc biệt đổ dồn vào sàn HNX, khi cuối phiên trên sàn này trạng
thái dư mua còn tới 61,7 triệu đơn vị, gần gấp đôi khối lượng dư bán.
Hàng loạt các mã “nóng” trên sàn này đều chứng kiến tình trạng cạn
cung, trong đó KLS và VND dư mua tới hơn 4 triệu đơn vị. 8 mã có
khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị tại HNX chiếm tới 50% thanh khoản trên
sàn này. Chốt phiên, HNX-Index đạt mức tăng cao nhất trong gần 3
tháng trở lại đây, 2,39 điểm tương đương 3,54%, lên sát mốc 70 điểm
ở 69,92 điểm. Sàn này ghi nhận tới 133 mã trần/ 248 mã tăng so với 14
mã sàn/ 42 mã giảm. Thanh khoản trên sàn HNX đáng ra đã có một
phiên bứt phá nếu không xảy ra hiện tượng cạn cung ở những mã tập
trung thanh khoản. Thực tế, thanh khoản phiên này còn có phần thụt lùi
so với phiên cuối tuần qua, với chỉ 34,12 triệu đơn vị có tổng giá trị
363,48 tỷ VND. Một loạt các Bluechips sàn HNX đóng cửa tăng trần
như VND, BVS, VCG, PVG, SCR, OCH, KLS, PVX, SHB, ngoài ra còn
có PVS cũng tăng gần trần với 6.42%, PVI cũng tăng mạnh với 5.56%.

xuất siêu thì CPI Hà Nội vẫn trụ vững trên mức 1% với tình trạng nhập
siêu dẫn tới con số gần 10 tỷ USD nhập siêu từ đầu năm tới nay.  
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34,125,800

1,791,410

Á 1,356,500

Trang 2

BÁN 2,365,570



ư

ín PVI Mã PVI chốt phiên 22/08 tại mức giá 18.900 đồng, đây là mức
giá cao nhất trong 6 tháng qua của cổ phiếu này. Các phiên gần đây,
cùng với sự đi lên của giá, thanh khoản cũng tăng khá, thường xuyên
đạt trên 100 nghìn cổ phiếu khớp lệnh/phiên. PVI là mã được khối
ngoại mua ròng mạnh nhất về giá trị trên sàn Hà Nội ngày 22/08. Ngày
16/08 vừa qua là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức đợt
2/2010 (800 đồng/cp) và cổ tức đợt 1/2011 (700 đồng/cổ phiếu) do đó
giá cổ phiếu đã bị điều chỉnh giảm. Nhưng kể từ hôm đó tới nay, giá cổ
phiếu đã liên tục tăng mạnh và đến nay thì đã vượt trên mức giá trước
khi điều chỉnh. Vừa qua PVI Holdings đã tổ chức lễ ký hợp đồng mua
bán cổ phần và hợp tác chiến lược với đối tác Talanx Insurance
Investment của CHLB Đức. Theo thỏa thuận hợp đồng được ký kết thì
Talanx sẽ sở hữu 25% cổ phần của PVI Holdings. Giá trên sàn 16.000
đồng/cp, bán cho đối tác chiến lược giá 36.000 đồng/cp. Trên đồ thị
PTKT, đường giá đang hướng lên rất mạnh, và đã vọt lên trên dải
Bollinger. Cùng với tín hiệu phát đi từ RSI thì cổ phiếu này đang rơi vào

ầ ẩ ế ổ

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ PVI VÀ VCF

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

NHẬN ĐỊNH  

VHL- Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt

tình trạng quá mua và nhà đầu tư nên cẩn trọng khi tiếp tục mua vào cổ
phiếu này trong các phiên tới. 

HMC - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011.

PGD - Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2011

PVA - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

LỊCH SỰ KIỆN
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VCF Cổ phiếu của công ty CP VinaCafe Biên Hòa đã tăng liên tục
kể từ đầu tháng 8. Giá chốt phiên 22/08 là 82.500 đồng, mức cao nhất
trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này. Đường giá đã vọt lên rất xa
dải trên của Bollinger và RSI theo đó cũng bắt đầu đi sâu vào vùng quá
mua. Thanh khoản những phiên vừa qua không có nhiều đột biến dù
giá tăng mạnh, KL khớp lệnh trung bình 10 phiên vừa qua là 22.723 cổ
phiếu. KQKD 6 tháng của VCF rất khả quan. Lũy kế 6 tháng, công ty
đạt 721,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 27,2% so với mức 567 tỷ đồng
của nửa đầu năm 2010. Lợi nhuận gộp tăng hơp gấp rưỡi tè 118,3 tỷ
lên 188,4 tỷ đồng. Từ đó kéo LNST tăng gần 61% từ 76,1 tỷ lên 122,5
tỷ đồng. EPS 6 tháng đạt 4.610 đồng. Năm nay, VCF đặt mục tiêu đạt
1.927 tỷ đồng doanh thu và 139 tỷ đồng lợi nhuận. Với mức giá 82.500
đồng thì P/E hiện đang hơn 13 lần, ở mức cao so với trung bình thị
trường.

NBS - Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2011

Trang 3

(Nguồn: vsd.vn)



có thể nói hai mã này đang là đầu tàu của HNX, giao dịch tại hai mã này cũng đứng đ

VN-Index nhờ phiên đầu tuần tăng mạnh đã hình thành
xu thế hướng lên rất rõ và vượt xa dải giữa của
Bollinger bands và đang hướng tới dải trên. RSI và
MACD đều hướng lên trên song STO sau khi chạm mức
cao (96,4) nay đang đi ngang và không còn hướng lên.
Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ và lịch sử cho
thấy dù VN-Index có tiếp tục tăng điểm thì STO sẽ vẫn
duy trì trạng thái này và theo sau nó sẽ là sự sụt giảm
mạnh. Áp lực điều chỉnh giảm sẽ ngày càng lớn khi VN-
Index tiến sát hơn dải trên Bollinger và dần tiếp cận các
mốc kháng cự mới. Do thanh khoản không tăng mạnh
những phiên vừa qua nên chúng tôi cho rằng đây vẫn là
đợt tăng ngắn và không bền vững. Nhà đầu tư nên thận
trong những phiên tới và không nên tranh mua các cổ
phiếu đã tăng nóng. 
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MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
Mạnh 60 điểm 70 điểm

Yếu

HNX-Index đã lên sát dải trên của Bollinger, một điều rất
hiếm thấy thời gian qua bới suốt từ giữa tháng 6 tới nay,
HNX-Index chỉ dao động quanh dải dưới và dải giữa của
Bollinger. Việc áp sát dải trên đồng nghĩa với HNX-Index
đang tiến rất gần mốc kháng cự mạnh 70 điểm. STO
phát tín hiệu quá mua nhưng RSI vẫn chưa cho thấy
điều đó. Phiên ngày mai sẽ cho thấy sự bền vững lực
cầu bằng việc thử sức với mốc 70 điểm mà chúng tôi
cho rằng sẽ không đơn giản để vượt qua. Chu kỳ tăng
điểm ngày càng ngắn bởi tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận
trọng. Vì thế khó kỳ vọng chỉ số sẽ có thể vượt qua các
mốc điểm xa hơn trong một thời gian ngắn. Cũng giống
như tại Hose, nhà đầu tư sẽ có tâm lý bán mạnh hơn khi
chỉ số tiếp cận các mốc kháng cự quan trọng và do đó
áp lực điều chỉnh giảm là lớn. 

Yếu

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

68 điểmTrung bìnhTrung bình 63 điểm

67 điểm

386 điểm

Trung bình

Yếu 65 điểm

400 điểm

Mạnh

416 điểm

Yếu

390 điểm

410 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
420 điểmMạnh
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên đầu tuần diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, có thời điểm leo lên mức sát 1.890
$/ounce, đẩy giá vàng trong nước lên sát 48 triệu đồng/lượng. TTCK lại có biến động bất ngờ khi chỉ số hai sàn
bật tăng mạnh mẽ từ mức sụt giảm của ngày thứ 6 tuần trước. Tuy thanh khoản không có sự đột biến nhưng
hôm nay số mã tăng chiếm chủ đạo và sắc tím đã phủ kín bảng điện tử, đặc biệt tại sàn Hà Nội. Trên đồ thị, VN-
Index và HNX-Index đã bật tăng rõ nét. VN-Index đang chốt trên 406 điểm trong khi HNX-Index đang tiến sát 70
điể Mứ tă khá h hô hầ hết đề t kỳ ủ hà đầ t

THỨ BA
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EUR/USD phục hồi trở lại lên trên vùng giá 1.44 sau khi giảm đến vùng 1.4250 do USD yếu, thị trường nhận
định trong hội nghị Jackson Hole thứ 6 này ông Bernanke có thể đưa ra những biện pháp kích thích thêm vào
để hỗ trợ nền kinh tế, thị trường cũng kỳ vọng chủ tịch ECB Trichet sẽ duy trì được sức mạnh của đồng euro
sau cuộc gặp gây thất vọng của các nhà lãnh đạo Đức – Pháp. Bộ trưởng tài chính Tây Ban Nha công bố các
biện pháp thắt lưng buộc bụng của nước này. Chứng khoán Châu Âu chiều 22/08 tăng trên 1% do kỳ vọng về
khả năng FED sẽ có các chính sách hỗ trợ cho thị trường trong khi chứng khoán Châu Á ngoại trừ Hang Seng
vẫn để mất điểm. Các chỉ số future của thị trường Mỹ tăng nhẹ. Giá vàng sau khi lên trên 1.890$/ounce đầu giờ
chiều 22/8 đã giảm mạnh và còn 1.879$/ounce vào cuối giờ chiều. Lãi suất thấp của Mỹ và tình trạng phức tạp
tại EU sẽ đẩy vàng tăng cao hơn. Kháng cự quanh vùng 1.900, hỗ trợ 1.800.
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điểm. Mức tăng khá mạnh hôm nay hầu hết đều vượt kỳ vọng của nhà đầu tư. 

Thông tin vĩ mô gây chú ý là CPI của hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM lại đang có những dấu hiệu trái
ngược. Nếu CPI tại Hà Nội vẫn ở mức cao trên 1% thì tại TP. HCM, con số này là 0,68%. 8 tháng, Hà Nội nhập
siêu gần 10 tỷ USD thì TP mang tên Bác xuất siêu 1,53 tỷ đồng. Hiện, kỳ vọng lạm phát đang giảm dần, CPI
tháng 8 tăng dưới 1% cũng như hiệu quả của nhưng biện pháp giảm lãi suất từ những phát biểu của Tân thống
đốc NHNN đang là những lý do có thể khiến tâm lý NĐT bớt thận trọng hơn và đang quay lại mua cổ phiếu.
Chúng tôi lưu ý là những phiên tăng gần đây không chỉ do một bộ phân cổ phiếu kéo thị trường lên mà đà tăng
đã đến với hầu hết các mã. Đây là tín hiệu tích cực nhưng do thanh khoản không thực sự tăng mạnh nên vẫn
cần nghĩ đến khả năng chu kỳ tăng sẽ rất ngắn ngủi và đa số sẽ bán ra ngay khi đạt lợi nhuận kỳ vọng, mua vào
các mã đã có sẵn và thời gian nắm giữ cổ phiếu rất ít. Chính vì thế mà thị trường sẽ rất nhạy cảm với các thông
tin được công bố. Những thông tin dù chỉ phản ánh kỳ vọng nhưng mang tín hiệu tích cực sẽ rất hữu ích với thị
trường thời điểm hiện tại, khiến nhà đầu tư yên tâm hơn. Trong khi đó, những dấu hiệu tiêu cực như thông tin
CPI lớn hơn dự báo hay bất cứ những tín hiệu bất ổn nào xuất hiện đều có thể khiến tâm lý bán quay trở lại và
ngay lập tức khiến thị trường giảm điểm. Trên quan điểm của chúng tôi thì việc hạ lãi suất có lẽ cần thời gian và
khó có thể kéo mặt bằng lãi suất về 17%-19% trong năm nay. Lãi suất giảm thời gian tới cần đi kèm với điều
kiện bình ổn thị trường vốn và ngoại tệ dịp cuối năm trong khi đây là thời điểm luôn xuất hiện tình trạng căng
thẳng về vốn và rất khó quản lý hiệu quả. 

Tăng mạnh hôm nay có thể khiên tâm lý nhà đầu tư hứng khởi hơn nhưng chắc hẳn một bộ phận sẽ không
ngần ngại bán ra chốt lời ngắn hạn trong những phiên tới. Do đó việc mua vào chỉ nên cân nhắc với các mã đã
có sẵn và không nên đua mua các mã đã tăng mạnh. Khả năng điều chỉnh rất lớn đặc biệt với HN-Index khi tiến
sát mốc kháng cự mạnh 70 điểm.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp
khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.

KHUYẾN CÁO

Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần
phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.
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