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Kể từ ngày 20/10 tới đây, một số loại điện thoại sẽ không được áp dụng chế độ cấp
phép nhập khẩu tự động. Theo quy định mới này, Bộ Công Thương sẽ không áp dụng
chế độ cấp phép nhập khẩu tự động đối với mặt hàng bộ điện thoại hữu tuyến với điện
thoại cầm tay không dây thuộc mã HS 8517.11.00.00 và điện thoại di động hoặc điện
thoại dùng cho mạng không dây khác thuộc mã HS 8517.12.00.00 thuộc Chương 85
theo Danh mục quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-
BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương.

Sẽ cấm nhập khẩu tự động một số loại điện thoại

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Trần giá điện tăng lên 1.400 đồng khi áp dụng phát điện cạnh tranhSJS huy động thành công 700 tỷ đồng vốn trái phiếu

Viện phí tăng, bảo hiểm y tế lo vỡ quỹ 
 

Hơn hai tháng thí điểm thị trường phát điện cạnh tranh, mức giá trần đã nâng từ 900
đồng mỗi kWh lên 1.400 đồng, cao hơn gần 200 đồng so với giá điện bình quân. Điều lo
ngại nhất của các nhà đầu tư là hôm nay chào giá cao, ngày mai chào giá thấp. Điều
này dẫn đến doanh thu khó cao hơn thời điểm chưa tham gia thị trường phát điện cạnh
tranh. Thị trường điện Việt Nam sẽ được hình thành và phát triển theo 3 cấp độ. Thị
trường phát điện cạnh tranh (2005-2014), thị trường bán buôn cạnh tranh (2015-2022)
và thị trường bán lẻ cạnh tranh (sau 2022).

HQC: Bị cảnh cáo trên toàn thị trường
Ngày 16/09/2011, Tổng Giám Đốc SGDCK Tp.HCM đã ký
quyết định số 144/2011/QĐ-SGDHCM về việc cảnh cáo
trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần TV-TM-DV
Địa ốc Hoàng Quân (mã CK: HQC). Lý do: Công ty cổ
phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân liên tục vi phạm các
quy định về công bố thông tin tại thông tư 09/2010/TT-
BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính.

SJS công bố phát hành 700 tỷ TP riêng lẻ. Mệnh giáTP: 1
tỷ đồng/ TP. Trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu,
có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn TP: 3 năm. Lãi suất trái phiếu:
Lãi suất 6 tháng điều chỉnh 1 lần, lãi suất kỳ đầu 22%/
năm và các kỳ sau thả nổi bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12
tháng của Techcombank cộng biên độ thả nổi 6%. Ngày
phát hành: 1/9/2011, ngày đáo hạn là 1/9/2014.

Bộ Y tế đã chính thức thông báo, giá viện phí bắt đầu điều chỉnh trong quý IV.2011 và
2012 Q ỹ bả hiể tế (BHYT) hiề ă ỡ ỹ ừ d 3 500 tỷ đồ l i l

Ngày GDKHQ: 28/9/2011. Trả cổ tức tạm ứng bằng tiền
ặt đ t 1 ă 2011 Tỷ lệ th hiệ 8%/1CP Thời i

VCF: 28/9 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền 8% và họp
ĐHCĐ bất thường
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(Nguồn: Tổng hợp)

Ngày 8/9 vừa qua, công ty đã ký hợp đồng thi công dự án
phức hợp MG, Grand Hồ Tràm- Hồ Tràm strip tại huyện
Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với chủ đầu tư là tập
đoàn Asian Coast Development (ACDL). Tổng giá trị gói
thầu giai đoạn 1 là 155 triệu USD tương đương 3.200 tỷ
đồng và dự kiến hoàn thành đầu tháng 1 năm 2013 với
tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD xây dựng trên diện tích 160
ha.

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ vừa yêu cầu Cục Quản lý nợ và Tài chính đối
ngoại phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng "Đề án nâng cao hệ số
xếp hạng tín nhiệm Quốc gia". Theo Bộ trưởng, việc xây dựng đề án có ý nghĩa rất lớn
trong bối cảnh Việt Nam đang rớt hạng tín nhiệm. Bên cạnh việc cải thiện môi trường
đầu tư, nâng cao tính minh bạch các hệ thống thông tin kinh tế, tài chính, tiền tệ, Bộ Tài
chính cho rằng Việt Nam cần sớm xây dựng một chiến lược cụ thể để tận dụng tốt nhất
các cơ hội cải thiện hệ số xếp hạng tín nhiệm... Dự kiến, "Đề án nâng cao hệ số xếp
hạng tín nhiệm Quốc gia" sẽ được Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ vào quý II/2012.

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones 11,509.09

Việt Nam muốn có cơ quan xếp hạng tín nhiệm riêngCTD: Ký hợp đồng thi công dự án Hồ Tràm Strip trị
giá 3.200 tỷ đồng

Italy có thể bị hạ xếp hạng tín dụng trong tháng 10/2011KHU VỰC
Ngày thứ Sáu, cơ quan xếp hạng tín dụng Moody cảnh báo xem xét lại xếp hạng tín
dụng Aa2 của Italy để hạ trong tháng 10/2011, Moody khẳng định nước này đương đầu
với nhiều thách thức về kinh tế và tài chính. Moody nói đến nhiều yếu tố bất lợi trong
khu vực đồng tiền chung châu Âu vốn đang khó khăn với khủng hoảng nợ. Italy có tỷ lệ
nợ công vào loại cao nhất thế giới, tương đương khoảng 120% GDP. Trong khu vực
đồng tiền chung châu Âu, tỷ lệ này cao thứ 2 chỉ sau Hy Lạp. Xếp hạng của Moody dành
cho Italy hiện cao hơn 2 bậc so với S&P và 1 bậc so với Fitch.

2012. Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) sau nhiều năm vỡ quỹ vừa dư 3.500 tỷ đồng, nay lại lo
vỡ quỹ khi giá viện phí tăng. Hiện nay có tới 38% số người dân chưa mua BHYT, trong
đó có 15% rơi vào đối tượng cận nghèo, còn lại là lao động tự do. Mặc dù được hỗ trợ
khá nhiều khi người cận nghèo chỉ phải đóng từ 5-20% viện phí, nhưng nếu viện phí
tăng đến 10% thì đó không phải là số tiền nhỏ với đối tượng này.

mặt đợt 1 năm 2011: Tỷ lệ thực hiện: 8%/1CP. Thời gian
thanh toán: 17/10/2011. Tổ chức Đại hội cổ đông bất
thường: Tỷ lệ thực hiện: 01 : 01( 01 cổ phiếu nhận được
01 quyền biểu quyết). Thời gian thực hiện: 27/10/2011.
Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà hàng Sonadezi.
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Các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu 37 tập đoàn tài chính trong và ngoài
nước Mỹ phải đệ trình các kế hoạch rút lại hoạt động một cách có trật tự trong trường
hợp các tập đoàn này bị phá sản. Theo dự kiến, dự luật trên sẽ có hiệu lực từ ngày
1/1/2012, yêu cầu các ngân hàng đã được bảo hiểm và các tổ chức tài chính, có tổng
giá trị tài sản từ 50 tỷ USD trở lên, đệ trình các kế hoạch giải quyết thiệt hại của họ trong
năm 2012 và 2013. Quy định mới nói trên là một phần trong nỗ lực cải cách hệ thống tài

3,031.08

2,481.29+2.23 Shanghai

(Nguồn:Google Finance)  (Cập nhật 09h00 ngày 17/09)
Trang 1

Q y ị ộ p g ự ệ g
chính của Mỹ, sau khi chứng kiến một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất Phố Wall
là Lehman Brothers phá sản vào tháng 9/2008.
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Cả hai chỉ số chính của TTCK Việt Nam đóng cửa phiên giao dịch cuối
tuần đều giảm điểm khá sâu. VNIndex đóng cửa giảm 13.56 điểm (-
2.88%) xuống 457.11 điểm. Tại sàn HOSE, ba mã trụ cột MSN, VIC và
BVH đóng cửa giảm sàn, ngoài ra còn một loạt Bluechips cũng đóng
cửa giảm sàn như PVF, AGR, VPL, KDC, HAG và nhiều mã khác giảm
giá mạnh như VCB, ITA, PVD, FPT giảm từ 2-3%, DPM giảm -1 ngàn
đồng (-3.06%), REE giảm -0.4 ngàn đồng (-3.15%), KBC giảm -0.5
ngàn đồng (-3.31%), SSI giảm -0.8 ngàn đồng (-3.81%). Toàn sàn
HOSE hôm nay khớp được hơn 51 triệu đv. GTGD đạt gần 1000 tỷ
đồng. Đóng cửa toàn sàn còn dư bán hơn 8.4 triệu đv (dư bán giá sàn
hơn 1 triệu đv), dư mua hơn 11 triệu đv (dư mua giá sàn hơn 4.1 triệu
đv). Khớp được nhiều nhất sàn HOSE là HQC với hơn 2 triệu đv (HQC
đóng cửa giảm sàn), theo sau là ITA cũng với hơn 2 triệu đv. Như vậy
tổng kết cả tuần VNIndex có 3/5 phiên tăng điểm, đánh mất 5.8 điểm (-
1.25%). Thanh khoản các phiên trong tuần ở mức rất tốt, có phiên đạt
trên 70 triệu đv.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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-1.49 HNX-Index cũng giảm mạnh không kém với mức giảm 1.49 điểm (-
1.95%) xuống 74.88 điểm. Bên phía sàn HNX, trong nhóm Bluechips
đáng chú ý có NVB tăng trần, hầu hết các mã còn lại đều giảm giá,
trong đó giảm nhiều nhất là ACB giảm 0.5 ngàn đồng (-2.27%), SCR
giảm 0.3 ngàn đồng (-2.59%), SHB giảm 0.3 ngàn đồng (-3.70%) và
VNR giảm 0.8 ngàn đồng (-6.02%). Toàn sàn HNX khớp được hơn 50
triệu đv, GTGD đạt hơn 550 tỷ đồng. Đóng cửa toàn sàn còn dư bán
gần 9.5 triệu đv (dư bán trần hơn 250 ngàn đv, dư bán sàn gần 2 triệu
đv), dư mua hơn 10 triệu đv (trong đó dư mua giá trần không đáng kể
và dư mua sàn gần 3.4 triệu đv). Tổng kết cả tuần HNX-Index có 2/5
phiên tăng điểm, đánh mất 3.6 điểm (-4.59%). Thanh khoản trong tuần
qua của sàn HNX ở mức rất cao, có phiên KLGD toàn sàn đạt trên 91
triệu đv.76

SÀN HCM SÀN HN Tại sàn HOSE, khối ngoại đã có cả 5 phiên trong tuần bán ròng với
tổng khối lượng ròng đạt 25,7 triệu đơn vị, tương đương 696 tỷ giá trị
bán ròng. Đặc biệt với phiên cuối tuần, khối ngoại mua vào 8,6 triệu
đơn vị và bán ra 16,8 triệu đơn vị. Giá trị bán ròng trong phiên đạt 227
tỷ đồng, cao nhất trong gần 2 năm trở lại đây. Khác với sàn Hồ Chí
Mi h khối i t ê à Hà Nội ó hiê ò h hiê ối

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

243

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

BÁN 16,802,850
Trang 2

Minh, khối ngoại trên sàn Hà Nội có phiên mua ròng mạnh phiên cuối
tuần qua đó kéo giá trị mua ròng trong cả tuần lên 4,2 tỷ đồng.611,500     
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ MKP và HAI

MKP Giá cổ phiếu MKP của công ty CP hóa - dược phẩm
Mekophar tròng vòng 3 tháng trở lại đây đã có những biến động rất
mạnh. Liên tục có những phiên tăng trần liên tiếp và sau đó là những
phiên "lao dốc" mạnh không kém. Sau khi lên mức 56.000 đồng vào
ngày 01/08, giá cổ phiếu đã ngay lập tức giảm mạnh về 40.000 đồng
để rồi tiếp tục bật lên sau đó. Chốt phiên 16/09, MKP tăng trần lên
57.000 đồng. Đây là phiên tăng trần thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này.
Trước đó là 3 phiên giảm sàn liên tục. Thông tin gây chú ý nhiều thời
gian vừa qua liên quan đến mã cổ phiếu này, đó là việc để giải quyết
khó khăn cho đăng ký hoạt động bán buôn, bán lẻ dược phẩm do là
DN có NĐT nước ngoài sở hữu cổ phần, nên ngày 11-7, đại hội cổ
đông bất thường của công ty đã thống nhất hủy niêm yết trên Sở Giao
dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Ngoài ra, ngày 1/8, công ty đã
thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu còn được nắm giữ thêm của
nhà đầu tư nước ngoài đối với mã MKP từ 4.140.769 CP xuống còn 0
CP.

NHẬN ĐỊNH  

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 ATA
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Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung - AMV

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm - SEC

HAI Chốt phiên 16/09, giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược
H.A.I (HAI) giảm sàn về 19.900 đồng và đây là mức giá giao dịch thấp
nhất trong lịch sử từ khi niêm yết của cổ phiếu này. Những phiên đầu
tháng 9, thanh khoản cổ phiếu tăng mạnh, cùng chung xu thế với toàn
thị trường. Thời gian còn lại trước đó của năm 2011, KLGD bình quân
một phiên chỉ dao động khoảng vài trăm cổ phiếu dù vậy nhưng giá
vẫn giảm liên tục. Đến nay thì đường giá đã xuống sát dải dưới của
Bollinger bands và nhiều khả năng sẽ ra khỏi dải này. Qúy III niên độ
tài chính 2010 – 2011, hoạt động kinh doanh thuần của HAI bị lỗ xấp xỉ
9 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý tăng mạnh so với
cùng kỳ. Tuy nhiên lợi nhuận đột biến trong quý II năm nay đã giúp lợi
nhuận thuần 9 tháng của HAI tăng 37,7%, lợi nhuận trước thuế tăng
3,4%.LNSTđạt 52,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo HAI 9
tháng đạt 3.306 đồng/CP.

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản -  ASP

Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm - MKP

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 - ATA

Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)
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Phiên cuối tuần giảm mạnh, VN-Index hiện chỉ còn 457
điểm. Phiên giảm này có lẽ là tất yếu và hợp lý sau
chuỗi tăng mạnh vừa qua. Sự "đuối sức" của nhóm cổ
phiếu trụ cột ngay lập tức được phản ánh vào điểm số,
hệ quả là VN-Index "lao dốc" mạnh. Các chỉ báo cơ bản
gồm RSI, MACD và STO đều hướng xuống rõ nét. Các
tín hiệu này cho thấy xu thế giảm còn tiếp diễn trong
tuần tới. Thời gian qua, dải Bollinger tại Hose đã mở ra
rất rộng và hiện tại, chỉ số VN-Index đã đi trở lại vào
trong dải này. Nhiều khả năng, dải Bollinger tuần tới sẽ
dần thu hẹp lại, VN-Index nếu giảm điểm sẽ đi sâu hơn
vào phía trong dải này và dần tiếp cận dải giữa. Các tín
hiệu kỹ thuật theo đó cũng sẽ phát đi tín hiệu giảm rõ
nét hơn nữa. NĐT cần lưu ý tới biến động của thanh
khoản và dòng tiền theo mỗi phiên bởi nó phản ánh rõ
nét lực cầu cũng như qua đó cho thấy xu thế ngắn hạn
của thị trường.
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440 điểm

465 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
480 điểmMạnh 430 điểm

Trung bình

450 điểm

Mạnh

Yếu

HNX-Index tiếp tục giảm mạnh phiên cuối tuần và
KLGD cũng sụt giảm dần. Như vậy từ mức đỉnh cao 91
triệu cổ phiếu ngày 14/9 thì chỉ số đang để mất điểm
dần và thanh khoản sụt giảm. Đây là tín hiệu xấu theo
PTKT, nó cho thấy phiên 14/9 có thể là phiên phân phối
đỉnh. Nếu điều này là thật thì những phiên sau đó sẽ
chứng kiến sự lao dốc của chỉ số và áp lực xả hàng
mạnh mẽ. Trong những bản tin trước, chúng tôi đã
nhắc đến khả năng hình thành mô hình 2 đỉnh tại sàn
này với đỉnh sau tương đương đỉnh trước và theo sau
đó sẽ là chu kỳ giảm mạnh để hình thành trọn vẹn đỉnh
sau. Rất có khả năng mô hình này đang được hình
thành. Các chỉ báo gồm MACD, RSI và STO đều phát
tín hiệu đi xuống tất yếu và 80 điểm vẫn là mốc kháng
cự mạnh của chỉ số. STO hiện đã xuống dưới đường
20. Trong những phiên tới, nếu thanh khoản cứ giảm
dần cùng với việc để mất điểm của chỉ số thì đây là một
tín hiệu rất xấu.

470 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh
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Yếu 73 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 75,91 điểm tương đương 0,66% lên
11.509,09 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,90 điểm tương đương 0,57% lên 1.216,01 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng
15,24 điểm tương đương 0,58% lên 2.622,31 điểm. Tính cả tuần, chỉ số Dow Jones tăng 4,7%; chỉ số S&P 500
tăng 5,34%; chỉ số Nasdaq tăng 6,25%. Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần tăng điểm tốt nhất thứ
hai trong năm nay, do nhà đầu tư giải tỏa được tâm lý lo lắng về viễn cảnh bất ổn của cuộc khủng hoảng nợ
công châu Âu. Phiên thứ 6, thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực sau tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Tài
chính nước này Timothy Geithner tại cuộc họp với những người đồng cấp châu Âu ở Ba Lan. Ông Geithner kêu
gọi các bên tăng cường hợp tác để đưa ra được một giải pháp cho vấn đề nợ công của Hy Lạp. Không tăng
đều như thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu có sự biến động trái chiều trong phiên cuối tuần. Chỉ số
FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,58% lên 5.368,41 điểm. Chỉ số DAX của Đức vọt mạnh 1,18% lên 5.573,51
điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 0,48% xuống 3.031,08 điểm.
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Phiên cuối tuần, VN-Index để mất 13,56 điểm, chốt tại 457,1 điểm.Đây là phiên giảm mạnh nhất sau đợt tăng
vừa qua. HNX-Index tại HNX tiếp phiên giảm thứ 3 liên tục, hiện còn 74,88 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức tốt
nhưng hiện đang có xu hướng giảm dần. Tâm lý bán mạnh nhìn chung lấn át nhưng lực cầu mua vào vẫn hiện
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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

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.

nhưng hiện đang có xu hướng giảm dần. Tâm lý bán mạnh nhìn chung lấn át nhưng lực cầu mua vào vẫn hiện
hữu. Tổng kết cả tuần VNIndex có 3/5 phiên tăng điểm, đánh mất 5.8 điểm (-1.25%). HNX-Index có 2/5 phiên
tăng điểm, đánh mất 3.6 điểm (-4.59%). 

Trong tuần, xu thế giảm là chủ đạo, đặc biệt tại HNX. Đáng chú ý, phiên 14/9, HNX-Index giảm mạnh 2,42% và
KL khớp lệnh vọt lên trên 91 triệu cổ phiếu, mức cao thứ 3 trong lịch sử. Đã có nhiều nhận định lo ngại về khả
năng phân phối đỉnh của phiên hôm đó. Hai phiên cuối tuần đà giảm mạnh vẫn tiếp tục tại sàn Hà Nội, KLGD
cũng sụt giảm từ mức kỷ lục trước đó. Áp lực giảm không quá rõ nét tại Hose những phiên đầu tuần bởi BVH,
MSN, FPT hay PVF tăng mạnh đã giúp VN-Index vẫn giữ được sắc xanh. Tuy nhiên sau khi bứt phá lên trên
470 điểm ngày 15/09 thì ngay phiên sau đó, chỉ số đã để mất điểm mạnh, không chỉ bởi áp lực bán từ đại đa số
các mã, nguyên nhân chính là nhóm "tứ trụ" đã không thể cứ tăng mãi. Tại sàn HOSE, khối ngoại đã có cả 5
phiên trong tuần bán ròng với tổng khối lượng ròng đạt 25,7 triệu đơn vị, tương đương 696 tỷ giá trị bán ròng.
Trong thời điểm hiện tại, giao dịch tại Hose, kể cả xu thế, đều chịu ảnh hưởng mạnh từ động thái của khối
ngoại. Diễn biến vĩ mô trong tuần không có nhiều thay đổi lớn. Ngoại trừ việc nhiều ngân hàng đã bị NHNN xử
phạt hay cảnh cáo do "xé rào" trần lãi suất huy động 14%. Dường như NHNN đã rất quyết tâm và nghiêm khắc
trong việc thực hiện việc đồng loạt đưa lãi suất huy động về đúng quy định qua đó tạo điều kiện giảm lãi suất
cho vay như cam kết của Thống Đốc. CPI tháng 9 theo bộ KHĐT dự báo có thể dưới 1%, song diễn biến giá
còn nhiều phức tạp. 4 tháng cuối năm nay, tốc độ tăng CPI phải ở mức 0,6%/tháng thì năm 2011 mới đạt con
số 18-19% như Chính phủ yêu cầu. Phản ứng của thị trường thời gian tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến CPI
cũng như những kết quả cụ thể của gói giải pháp giảm lãi suất của NHNN.

Tuần tới chúng tôi thận trọng cho rằng xu thế giảm sẽ là chủ đạo trên cả hai sàn. Nhà đầu tư nên chú ý đến
diễn biến của thanh khoản và dòng tiền theo từng phiên bởi nó phản ánh rõ nét lực cầu cũng như qua đó cho
thấy xu thế ngắn hạn của thị trường.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN
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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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