
Dù đặt kế hoạch năm 2011 lỗ 64,4 tỷ đồng, nhưng đại diện
NBP cho rằng, đó là do ước giá điện bằng 90% năm 2010
vì chưa đàm phán được giá điện với EVN. Nếu mức giá
bán điện bằng với năm 2010 thì lợi nhuận có thể thấp hơn
năm trước, nhưng không có chuyện lỗ. NBP kỳ vọng, trong
tháng 10 hoặc tháng 11, có thể chốt giá với EVN. Năm
nay, dự kiến sẽ phát từ 730 đến 740 triệu KWh.

Tại hội thảo kinh tế sáng 23/09 ở TP HCM, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ
tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ hiệu quả từ nay đến cuối năm; đồng thời

Doanh thu thuần 6 tháng đạt 212,9 tỷ đồng, tăng 3,9%; lợi
nhuận gộp đạt 51 2 tỷ đồng giảm 6 9% so với 6 tháng đầu

DQC: LNST 6 tháng hợp nhất soát xét đạt 14,5 tỷ đồng 

Việc tăng vốn được thực hiện thông qua chào bán cổ
phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện
quyền. Giá chào bán cổ phiếu: 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực
hiện quyền: 3:2 tức mỗi cổ đông sở hữu 3 quyền mua cổ
phiếu tại sẽ được mua 2 cổ phiếu mới với giá bằng mệnh
giá. Thời điểm chào bán dự kiến là quý IV/2011 hoặc quý
I/2012.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 9 cả nước tăng 0,82%NBP: Không có chuyện lỗ trong năm 2011

Ngân hàng Nhà nước kiên trì chính sách tiền tệ chặt chẽ'

Theo tin từ bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 23.9, bộ này dẫn số liệu của tổng cục Thống kê
cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của cả nước tăng ở mức 0,82%. Đây là mức
tăng thấp nhất kể từ mức tăng cao kỷ lục trong tháng 4 (3,32%) đến nay. So với tháng
12.2010, CPI tháng 9.2011 tăng 16,63%. CPI bình quân 9 tháng qua tăng 18,16% so với
cùng kỳ năm 2010. Bộ Kế hoạch và đầu tư đưa ra dự báo CPI tháng 12 năm nay sẽ tăng
khoảng 18% so với tháng 12.2010, thấp hơn 1% so với dự báo của ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB).

VCG: Sẽ chào bán CP bằng mệnh giá tỷ lệ 3:2 tăng vốn 
điều lệ lên 5.000 tỷ đồng
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Giá vàng thế giới lao dốc không phanh trong phiên giao dịch đêm qua nhưng giá vàng
trong nước sáng nay tiếp tục khiến thị trường ngạc nhiên. Lúc 8h40 ngày 24/9 tại Hà Nội,
giá vàng SJC và vàng Rồng Thăng Long của công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết
tại 45,2 – 45,75 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng chiều bán ra và 1,2 triệu đồng/lượng
mua vào so với cuối ngày hôm qua. Vàng SJC của công ty VBĐQ SJC Hà Nội niêm yết
tại 45,28 – 45,68 triệu đồng/lượng, giảm tương đương vàng của Bảo Tín Minh Châu.

Chỉ giảm cho có, giá vàng trong nước cao hơn thế giới 4 triệu đồng/lượng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

2,810.11

2,026.03

8,560.26

Ủy ban châu Âu cho biết, các ngân hàng đã nhận được khoản tiền trên nhằm tái cơ cấu
vốn. Olivier Bailly, phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu cho biết, vấn đề tái cấp vốn cho
các ngân hàng trong khu vực đã được quan tâm đến từ lâu và đang diễn ra mạnh mẽ. 9
ngân hàng trong khu vực đã không vượt qua được kì kiểm tra vào mùa hè vừa qua về
khả năng tài chính. 16 ngân hàng khác ở trong tình trạng bất ổn và chỉ vượt qua kì kiểm
tra với tỷ lệ vừa đủ. Mặc dù khẳng định vấn đề tăng vốn là cần thiết và cần sự hỗ trợ của

420 tỷ EUR đã được bơm vào hệ thống ngân hàng châu Âu 

6.87
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KHU VỰC
Sau 2 lần nhận giải cứu từ quốc tế, 3 năm suy thoái kinh tế và nhiều lần bỏ phiếu cắt
giảm thâm hụt ngân sách đã suýt làm Thủ tướng Hy Lạp mất ghế, ông khẳng định việc
từ bỏ tất cả ở thời điểm hiện nay sẽ chỉ mang lại thảm họa. Tác động từ vụ vỡ nợ cấp
quốc gia này sẽ bao gồm việc hệ thống ngân hàng suy yếu trầm trọng, kinh tế suy giảm
sâu hơn và chính phủ sụp đổ. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhấn mạnh khủng hoảng nợ
công đã gây ra khoảng 300 tỷ euro rủi ro tín dụng của các ngân hàng châu Âu. IMF dự
báo kinh tế Hy Lạp tăng trưởng âm 5% trong năm 2011 và âm 2% trong năm sau.

tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả từ nay đến cuối năm; đồng thời
đưa ra một loạt giải pháp và định hướng năm 2012. Thời gian còn lại của năm, thực hiện
chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính
sách tiền tệ chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp theo tín hiệu thị trường, giảm dần lãi suất tín
dụng cùng với xu hướng giảm tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều hành tăng trưởng dư
nợ tín dụng dưới 20%, hướng vào lĩnh vực sản xuất, nhất là nông nghiệp, nông thôn. 

nhuận gộp đạt 51,2 tỷ đồng giảm 6,9% so với 6 tháng đầu
năm 2010. Chi phí tài chính tăng do phát sinh lớn khoản lãi
tiền vay, và lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện. Lợi nhuận
thuần 6 tháng đạt 16,5 tỷ đồng; LNTT đạt 17,1 tỷ đồng;
LNST hợp nhất đạt 14,46 tỷ đồng; LNST thuộc về cổ đông
công ty mẹ đạt 14,5 tỷ đồng. 

(Nguồn: Tổng hợp)

HĐQT thông qua việc chào bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang
nắm giữ là 3.735.000 cổ phiếu với giá bán không thấp hơn
10.000 đồng/CP bằng phương thức thỏa thuận. HĐQT
giao tổng giám đốc thực hiện thủ tục chào bán và lựa chọn
đối tượng mua trình HĐQT phê duyệt. HĐQT cũng thông
qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2011 với những
chỉ tiêu chính: Doanh thu: 278 tỷ đồng. LNTT: 20 tỷ đồng

Quỹ Bình ổn giá được một số địa phương áp dụng trong những năm qua xuất phát từ
mục đích tốt. Theo đó, khi được sử dụng vốn vay với lãi suất ưu đãi (0%) từ Quỹ, DN có
khả năng cung cấp một số mặt hàng với giá thấp hơn giá thị trường, tạo đối trọng để hạ
nhiệt giá cả hàng hoá. Tuy nhiên, sau một thời gian dài thực hiện, hiệu quả của việc sử
dụng Quỹ đang là một dấu hỏi lớn, bởi giá cả thị trường hầu như không chịu sự chi phối
của hàng được gắn mác bình ổn. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên, trong
đó, nguyên nhân chính là lượng hàng hoá trong Chương trình Bình ổn giá đã không áp
đảo về số lượng.

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones 10,771.48

Quỹ Bình ổn giá: Chưa chi phối được giá cả thị trường FBT: Thông qua bán 3,74 triệu cổ phiếu quỹ giá không
thấp hơn 10.000 đồng/CP

Hy Lạp “quá lớn để vỡ nợ”?CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

17,668.83-243.1CHÂU Á

37.65

2,483.23

5,066.81

Nikkei 225

Trang 1

tra với tỷ lệ vừa đủ. Mặc dù khẳng định vấn đề tăng vốn là cần thiết và cần sự hỗ trợ của
cả chính phủ các nước nhưng Bailly cho biết, châu Âu không có kế hoạch lớn để tái cơ
cấu vốn ngành ngân hàng.

(Nguồn:Google Finance)  (Cập nhật 09h00 ngày 24/09)

-9.44 Shanghai 2,433.62
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Kết thúc phiên giao dịch, VNIndex giảm gần như không thay đổi nhiều
và đóng cửa giảm 8.96 điểm (-1.99%) xuống 440.3 điểm. VNM trở về
tham chiếu nên không còn tác động tiêu cực đến VN-Index. Các mã tác
động nhiều đến VN-Index là MSN, BVH, VIC và VPL chiếm số điểm
6.14%. Như vậy, nếu loại bỏ các mã này, VN-Index thực chất chỉ giảm
khoảng 2.82 điểm, tức khoảng 0.63% so với tham chiếu. Hầu hết các
Bluechips tại sàn HOSE đều giảm giá, mức giảm phổ biến trong khoảng 
1-2%. Toàn sàn HOSE khớp được hơn 32 triệu đv, đóng cửa còn dư
bán hơn 10 triệu đv (1.3 triệu là dư bán trần), dư mua còn khá lớn với
gần 16.5 triệu đv (4 triệu là mua sàn và 3 triệu là mua trần). IJC đóng
cửa tăng trần và khớp được hơn 1.9 triệu đv, vẫn còn dư mua hơn 2
triệu đv, dư bán gần 1.8 triệu đv. Giao dịch thỏa thuận có sự đột biến
trong khoảng 30 phút cuối phiên với việc STB chuyển nhượng 2 triệu cổ
phiếu giá tham chiếu, tương tự DLG cũng trao tay 1.38 triệu cổ phiếu,
EIB hơn 1.48 triệu cổ phiếu, HQC 2 triệu cổ phiếu, KSS 860 ngàn cổ
phiếu, hay ASM gần 570 ngàn cổ phiếu…. cùng một loạt các mã khác

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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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

như AGD, FPT, KTB, LCG, REE…

SÀN HCM SÀN HN Tính trên toàn thị trường trong tuần xét theo giá trị giao dịch ròng, khối
ngoại thực hiện mua ròng tại 195 cổ phiếu tương đương 213,3 tỷ đồng
và bán ròng ở 116 cổ phiếu tương đương 347,9 tỷ đồng. Tại sàn
HOSE, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 9 trong 10 phiên giao dịch gần
đây, giá trị bán ròng trong phiên đạt 37,3 tỷ đồng. Còn tại sàn Hà Nội
t hiê ối t ầ khối i ó hiê bá ò thứ 4 liê tiế khi

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.86 Trong khi đó, HNX-Index giảm 0.86 điểm, tương đương 1.14% và lùi về
74.58 điểm. Hầu hết các Bluechips tại sàn HNX đều giảm giá, tuy nhiên
mức giảm chỉ khoảng 1-2%, cá biệt có PVS giảm 0.4 ngàn đồng (-
2.31%), SCR giảm 0.3 ngàn đồng (-2.68%), PVG giảm 0.5 ngàn đồng (-
3.29%). 10 mã cổ phiếu tác động xấu đến HNX-Index trong phiên này
gồm PVS, ACB, VCG, PVX, PVI, PLC, HBB, SCR, VSP và KLS nhưng
chỉ chiếm khoảng 0.38 điểm, mức giảm còn lại đến 172 mã giảm giá
khác. Điều này cho thấy, HNX giảm điểm chủ yếu do lực bán trải đều
trên toàn sàn chứ không tập trung vào một nhóm nhất định như HOSE.
Về mặt thanh khoản, cả hai sàn đều chứng kiến lượng giao dịch xuống
thấp nhất trong vài tuần trở lại đây. Tại sàn Hà Nội, khối lượng giao dịch
toàn phiên giảm 15% về khối lượng, còn 36.77 triệu cổ phiếu và 16% về
giá trị còn 417 tỷ đồng. KLS và VND là hai mã có tỷ trọng giao dịch
nhiều nhất với trên 3 triệu cổ phiếu mỗi mã. Giao dịch có khối lượng lớn
tiếp theo gồm WSS, THV, PVX, AAA…

133

TỔNG KL

TỔNG QUAN GD NĐTNN

99

160

417.06              

188

36,678,200

2,361,260MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

270,600

74.58

Chi tiết giao dịch của NĐTNN trong tuần, xin xem bản tin giao dịch NĐTNN tại www.seasc.com.vn Trang 2

trong phiên cuối tuần, khối ngoại có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp khi
bán ra 424,6 nghìn đơn vị, nhiều hơn mua vào 154 nghìn đơn vị.BÁN 2,630,748 424,600



ư

ín SDG Phiên giao dịch ngày 23/09/2011, cổ phiếu SDG của Công ty
Cổ phần Sadico Cần Thơ đã có phiên giao dịch với KL khớp lệnh đột
biến, lên tới 96.400 cổ phiếu. Đây là mức cao nhất kể từ ngày niêm yết
đầu tiên 22/12/2009. Các phiên giao dịch trước đó, cổ phiếu này gần
như không có thanh khoản, thường xuyên xuất hiện các phiên giao dịch
với KL bằng 0 hoặc chỉ khớp với khối lượng tối thiểu 100 đơn vị. Chốt
phiên, giá cổ phiếu khớp tại 21.000 đồng, tăng 500 đồng. Về kết quả
kinh doanh, riêng quý II, SDG đạt 69,61 tỷ đồng doanh thu và 3,39 tỷ
đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 8% nhưng
LNST giảm 28%. Sự sụt giảm lợi nhuận chủ yếu do giá vốn hàng bán
tăng cao khiến lợi nhuận gộp giảm và LNST giảm. Lũy kế 6 tháng đầu
năm 2011, SDG đạt 7,67 tỷ đồng LNST, tăng 19% so với cùng kỳ.

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ SDG và POT

NHẬN ĐỊNH  
26

/0
9/

20
11 DAE - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền

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

POT POT (Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện), có phiên tăng thứ 6
liên tục, trong đó 5 phiên tăng trần. Chốt phiên 23/09, giá cổ phiếu hiện
là 12.100 đồng. Dư mua trần cuối phiên là 107.200 cổ phiếu. KL khớp
lệnh đạt mức cao với 366.300 đơn vị, mức cao nhất kể từ ngày
29/07/2010. POT đã bắt đầu xu thế tăng mạnh từ đầu tháng 8. Dải
Bollinger đã liên tục mở rộng ra để bao lấy đường giá với tốc độ tăng
nhanh chóng. Song từ phiên 16/09 trở lại đây, khi giá tăng trần liên tục
thì cũng là lúc đường giá đi hẳn ra khỏi dải Bollinger. RSI theo đó đi
sâu vào vùng quá mua và phát đi tín hiệu quá mua mạnh mẽ. Vừa qua,
POT thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên bất thường tổ chức
ngày 7/10 tới đây. Theo dự thảo nội dung họp, ĐHCĐ sẽ họp bàn
phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của
công ty. Ngoài ra, HĐQT sẽ báo cáo ĐHCĐ sẽ về chủ trương chuyển
đổi chức năng sử dụng đất và triển khai đầu tư xây dựng công trình đa
chức năng tại 61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.

IVS - Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt 

LỊCH SỰ KIỆN

2

(Nguồn: vsd.org.vn)

Trang 3



Phiên cuối tuần, VN-Index sụt giảm sâu, để mất gần 9
điểm, chỉ số lùi một mạch về sát 440 điểm. VN-Index
hiện đã đi xuống dưới dải giữa của Bollinger và hình
thành nên xu thế giảm rõ nét. Như vậy, đỉnh của sóng
tăng vừa rồi là 470,67 điểm, vẫn còn cách khá xa mức
đỉnh cũ lần lượt là 483 điểm và 486 điểm. Các chỉ báo
đồng loạt hướng xuống rõ nét. Chúng tôi cho rằng 440
điểm là mốc hỗ trợ yếu và khó lòng giữ vững VN-Index
ở trên mức điểm này. Với tâm lý không khác nhiều
phiên giao dịch cuối tuần thì phiên đầu tuần sau VN-
Index nhiều khả năng tiếp phiên giảm điểm về dưới 440
điểm. Thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm dần qua từng
phiên. Nếu điều này tiếp diễn với sự giảm điểm của chỉ
số thì là một tín hiệu rất tiêu cực.

THỨ HAI

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

79 điểmTrung bình

68 điểm 83 điểm

445 điểm

Mạnh

Yếu

HNX-Index trở lại xu thế điều chỉnh rõ nét hơn với phiên
giảm điểm cuối tuần. Chốt tại 74,58 điểm, đường này đã
xuống phía dưới dải giữa của Bollinger. Trong khi RSI
và MACD đang trong xu thế hướng xuống thì STO lại
đang đi lên. Nhưng chúng tôi không cho rằng STO sẽ đi
lên mạnh. Nhìn chung, chúng tôi vẫn lưu ý về mô hình 2
đỉnh đang hình thành khá rõ nét, với việc đỉnh thứ hai đã
hình thành, tương đương đỉnh thứ nhất, thanh khoản có
xu hướng giảm dần. Đây là mô hình cho thấy xu thế
giảm của chỉ số và cần hết sức thận trọng. Hiện chưa có
tín hiệu rõ nét về việc HNX-Index có thể phá vỡ mô hình
này hay không. Những phiên giao dịch tuần tới có thể
cho thấy phản ứng của nhà đầu tư đối với thông tin CPI
cả nước tháng 9 đã được công bố. Cũng giống như tại
Hose, sự biến động của thanh khoản tại HNX có vai trò
rất quan trọng cho thấy xu thế tiếp theo của chỉ số.

470 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
480 điểmMạnh 430 điểm

440 điểm

450 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

THỨ HAI

26/09/2011
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Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 37,65 điểm tương đương 0,35% lên
10.771,48 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 6,87 điểm tương đương 0,61% lên 1.136,43 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng
27,56 điểm tương đương 1,12% lên 2.483,23 điểm. Trong phiên cuối tuần, duy nhất cổ phiếu các công ty sản
xuất hàng hóa nguyên liệu thô mất điểm, mức hạ 0,57%. Cổ phiếu tài chính trong khi đó tăng 1,04%. Cổ phiếu
công nghệ tăng 1,1%. Cổ phiếu các công ty trong lĩnh vực dịch vụ tăng 1,16%. Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp
Dow Jones hạ 6,41%; chỉ số S&P 500 hạ 6,54%; chỉ số Nasdaq hạ 5,29%. Trong tuần, tâm lý thị trường trở nên
cực kỳ căng thẳng khi Fed khẳng định rủi ro đối với kinh tế Mỹ đã tăng lên, thị trường lo lắng các nhà hoạch định 
chính sách sẽ không thể đưa ra chính sách đủ mạnh để kích thích tăng trưởng. Phiên cuối tuần, thị trường hồi
phục sau khi giảm đến 4 ngày liên tiếp, cuốn bay 1,1 nghìn tỷ USD giá trị thị trường, bởi dự đoán chính phủ các
nước sẽ cùng hành động để ngăn khủng hoảng tài chính.
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Tuần giao dịch 19-23/09 chứng kiến sự biến động mạnh của chỉ số VN-Index. Với 3/5 phiên giảm điểm, chỉ số
chốt tuần tại 440,3 điểm, giảm 8,96 điểm so với phiên trước đó và giảm 16,81 điểm so với phiên cuối tuần
trước. Mức giảm tương đương -3,67%. HNX-Index có 3/5 phiên tăng điểm, chỉ số dao động chủ yếu quanh 74-

NHẬN ĐỊNH  

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.

trước. Mức giảm tương đương 3,67%. HNX Index có 3/5 phiên tăng điểm, chỉ số dao động chủ yếu quanh 74
75 điểm. Chốt tuần tại 74,58 điểm, giảm 0,3 điểm so với cuối tuần trước (-0,4%).

Xu thế giảm trong tuần qua đã được dự báo từ trước. Đáng lưu ý, thanh khoản và dòng tiền có chiều hướng sụt
giảm mạnh. Chỉ một số mã cá biệt giữ được nhịp tăng còn lại hầu hết các mã đều giảm giá. Những phiên tăng
điểm trong tuần chủ yếu nhờ các mã chủ chốt trên cả hai sàn được đẩy giá. Tuy nhiên khi các mã này cũng rơi
vào tình trạng giảm điểm và bị bán mạnh, thị trường ngay lập tức lao dốc. Trong tuần, thông tin CPI của hai
thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM đã được công bố. CPI tháng 9 của Hà Nội đột ngột tăng rất thấp, với mức
tăng 0,2% so với tháng trước. Với diễn biến này, tại Hà Nội, tháng 9 đã trở thành tháng đầu tiên trong năm nay
có chỉ số giá tăng ở mức dưới 1%. Đây cũng là tháng có CPI tăng thấp nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây. Giá
lương thực và thực phẩm giảm là lý do chính cho sự giảm tốc này. Trái lại CPI tháng 9 của TP. HCM tăng tốc
với mức tăng 0,88% so với tháng trước. CPI cả nước cũng đã được công bố theo số liệu của tổng cục TK là
0,82%, nghĩa là vẫn đang trong quá trình giảm tốc từ mức đỉnh của tháng 4 năm nay. Diễn biến chứng khoán
toàn cầu tuần qua cũng rất u ám. Vẫn là mối quan ngại nợ công tại Châu Âu cùng với việc FED tung ra gói QE
2.5, thực chất là mua vào trái phiếu dài hạn và bán ra trái phiếu ngắn hạn. Nhà đầu tư cho rằng gói này sẽ
không có hiệu quả thực sự tới nền kinh tế. Một lần nữa, giới phân tích lo ngại Hy Lạp sớm muộn cũng vỡ nợ và
Châu Âu cần phải sớm hành động. Ngoài ra thông tin lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc sụt giảm tháng thứ 3
liên tục cũng khiến giới đầu tư lo sợ về khả năng hồi phục của kinh tế thế giới. Hầu hết các TTCK toàn cầu giảm
điểm mạnh trong tuần qua và đang có khả năng rơi vào trạng thái "bear market".

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm về trạng thái giảm điểm trên cả hai sàn trong tuần tới. VN-Index đã về sát mốc hỗ
trợ khá mạnh là 440 điểm trong khi HNX-Index nhiều khả năng biến động hẹp quanh 74 điểm. Đáng lưu ý là đà
giảm của HNX-Index trong tuần qua không quá lớn nên xu thế tuần tới của chỉ số này khá khó dự báo.

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
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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.


