
2013 vẫn là một năm khó khăn và việc đạt được các mục tiêu đã đề ra sẽ là không dễ
dàng. Niềm tin nền kinh tế đang bị giảm sút, thể hiên nhà đầu tư không đưa vốn, người
tiêu dùng cũng không sẵn sàn chi tiêu, nên tổng cầu và tổng cung năm 2013 khó cải
thiện. Do vậy, nền kinh tế năm 2013 khó khôi phục nhanh, khó đạt tốc độ tăng trưởng
cao. GDP trong quý 1/2013 ước tính tăng 4,89% so với cùng kỳ năm 2012, cao hơn
mức tăng 4,64% của quý 1/2012. Nếu so sánh rộng ra, GDP quý 1/2013 có mức tăng
thấp hơn rất nhiều so với tăng trưởng GDP cùng kỳ các năm 2011, 2010.Trong quý
1/2013, các DN đăng ký thành lập mới thấp hơn số DN dừng hoạt động và phá sản.

Luôn giữ được nhịp độ tăng trưởng cao với trên 33%,
nhưng các DN có vốn ĐTNN hoạt động trong lĩnh vực XK
vẫn gặp không ít khó khăn khi đầu tư kinh doanh tại Việt
Nam. Trong khi nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các
ngành công nghiệp phụ trợ không đáp ứng đủ nhu cầu
phát triển dài hạn cho các DN FDI, thì những rào cản về
thủ tục hành chính, phí thuế khiến cho các nhà đầu tư kém
lạc quan khi hoạt động tại Việt Nam.

Trong phương án giữ lại quỹ, VINPA đề xuất đổi tên quỹ thành quỹ dự trữ tài chính và
do DN tự quản lý vì khi thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán xăng dầu

Năm ngoái MPC đã từng tiến hành phát hành 30 triệu cp
đối tác nước ngoài nhưng không thành công Việc niêm

Cơ quan thuế sẽ cấp mã số thuế cho người phụ thuộc từ 1/7 nhằm kiểm soát và tránh
gian lận thuế trong quá trình kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Một người phụ
thuộc chỉ được khai và được giảm trừ gia cảnh một lần, cơ quan thuế dễ dàng kiểm
soát nguồn thu thuế hơn, tránh thất thu thuế. Trong Thông tư sẽ hướng dẫn thu nhập
chịu thuế, tính thuế là thu nhập của cả năm, hàng tháng chỉ là tạm thu. Thu nhập cả
năm sẽ được chia đều 12 tháng để tính tiền lương bình quân 1 tháng. Dựa trên con số
này, 6 tháng đầu năm sẽ được áp theo mức giảm trừ gia cảnh 6 tháng đầu năm; ngược
lại 6 tháng cuối năm thì áp theo quy định 6 tháng cuối năm

Sắp cấp mã số thuế cho người phụ thuộc 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Phòng thủ khó khăn: Dân không ăn tiêu, DN không đầu tưLCG tiếp tục lỗ 33 tỷ đồng trong quý I

Đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu

Thủ tục hành cả "đại gia" Xuất khẩu

Minh Phú thông qua hủy niêm yết, phát hành riêng lẻ
30 triệu cổ phiếu

Quý I công ty lỗ hơn 33 tỷ đồng do khoản doanh thu không
đủ bù đắp chi phí và khoản lỗ từ công ty liên kết. Cụ thể,
doanh thu thuần đạt 30,4 tỷ đồng, giá vốn hàng bán cũng
giảm 85,7% từ gần 173 tỷ đồng xuống 24,6 tỷ đồng. Lợi
nhuận gộp quý I/2013 đạt 5,8 tỷ đồng, giảm 84%. Trong
khi đó chi phí quản lý lại tăng 66% từ 7,8 tỷ đống lên gần
13 tỷ đồng. Khoản lỗ từ công ty liên kết trong quý I là 14,7
tỷ đồng góp phần làm lợi nhuận giảm
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Kinh tế của các nước Trung Âu trong quý I cho thấy chính sách thắt lưng buộc bụng
không phải là cách tốt nhất để châu Âu thoát khỏi suy thoái. Cộng hoà Séc tiếp tục chìm
vào suy thoái dài nhất kể từ năm 1989. Quý I/2013, GDP của Séc giảm 0,8% so với quý
IV/2012, giảm mạnh hơn so với mức dự báo giảm 0,2% của các chuyên gia; Slovakia
tăng trưởng 0,3% so với quý trước nhờ sản xuất các loại ô tô hướng tới thị trường trong
và ngoài châu Âu. Ba Lan tăng trưởng 0,1% trong quý I/2013, mức tăng chậm nhất
trong những năm qua do chính phủ nước này tiếp tục thắt chặt tài chính.

Đồng bạc xanh hướng đến tuần tăng so với các đồng tiền chủ chốt nhờ kinh tế Mỹ hồi
phục làm dấy lên đồn đoán Mỹ ngừng nới lỏng tiền tệ. Lúc 8h12’ sáng nay 17/5 theo giờ
Tokyo, USD giao dịch ở 102,18 yên/USD, và hướng đến tuần tăng 0,6% so với yên.
Hôm 15/5, USD lên cao nhất kể từ tháng 10/2008 so với yên, giao dịch ở 102,26
yên/USD. USD giao dịch ở 1,2885 USD/EUR sau khi chạm 1,2843 USD/EUR hôm 15/5,
cao nhất kể từ ngày 4/4. Kể từ ngày 10/5, USD tăng 0,8% so với euro. Yên không thay
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Giá vàng trong nước xuống sát 40,8 triệu đồngKhí hóa lỏng miền Bắc doanh thu quý I giảm 26% so 

do DN tự quản lý vì khi thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán xăng dầu
và người dân chấp nhận giá bán xăng dầu theo cơ chế thị trường thì việc lập quỹ bình
ổn là không cần thiết. Việc bỏ quỹ sẽ làm giảm bớt và ổn định các yếu tố cấu thành giá
bán, làm minh bạch giá bán lẻ xăng dầu. Và nếu sử dụng hữu hiệu nguồn dự trữ lưu
thông xăng dầu trong 30 ngày cũng là một biện pháp ổn định giá xăng dầu. Việc hình
thành quỹ này có thể lấy từ 2 nguồn: trên cơ sở tăng chi phí định mức, DN kinh doanh
xăng dầu trích 0,5% doanh số để trích lập quỹ; hoặc trích lập một khoản lợi LNTT của
DN

đối tác nước ngoài nhưng không thành công. Việc niêm
yết trên sàn gây khó khăn cho tập đoàn trong việc huy
động vốn nên MPC thông qua việc rút niêm yết trên HSX
và phương án phát hành riêng lẻ 30 triệu cp cho các tổ
chức có năng lực, cam kết gắn bó lâu dài với công ty. Mức
giá dự kiến sẽ không thấp hơn 40.000 đồng/cp, cao hơn
thị giá hiện tại của cổ phiếu MPC gần 60%. 

Do suy thoái khủng hoảng kinh tế nên sức tiêu dùng giảm
nên sản lượng tiêu thụ gas bị giảm mạnh dẫn đến LLNST
giảm 26%, xuống còn 7,16 tỷ đồng; doanh thu thuần giảm
26,3% so với quý I năm 2012, đạt 1.011,89 tỷ đồng; doanh
thu tài chính giảm gần 72%, do lãi tiền gửi và cho vay giảm
từ 2,84 tỷ đồng xuống còn 815 triệu đồng. So với quý I
năm trước, chi phí bán hàng và quản lý của công ty tăng
lần lượt 11% và 7,2%. Nguyên nhân là do công ty đã đưa
tài sản mới vào sử dụng nên chi phí khấu hao tăng tương
ứng.

+/-

38.44

Thị trường vàng quốc tế đi xuống phiên thứ 6 liên tiếp, đến 9h40 sáng, giờ Hà Nội, mỗi
ounce đứng quanh 1.385 USD đẩy giá vàng miếng trong nước sáng nay giảm thêm vài
chục nghìn đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước co hẹp so
với cuối ngày hôm qua là do tỷ giá quy đổi tăng lên. Lúc 9h, Tập đoàn DOJI báo giá
vàng miếng SJC 40,71-40,87 triệu đồng. Nếu so với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng
vàng tăng nhẹ 40.000 bán ra và 80.000 đồng thu gom, nhưng giảm 10.000-50.000 đồng
so với sáng 16/5. Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú
Nhuận (PNJ) giảm 30.000-70.000 đồng so với sáng hôm qua, lên sát 40,76-40,90 triệu
đồng. Biên độ mua bán duy trì 220.000 đồng mỗi lượng.

CHỈ SỐ

23,082.68

-42.47

3,465.24

6,696.68

Nikkei 225

(Cập nhật 17h00 ngày 17/05/2013)

đổi nhiều so với euro, giao dịch ở 131,65 yên/EUR.

Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

31.06 2,282.87
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VN-Index chỉ đi ngang dưới mốc kháng cự 490 điểm với thanh khoản
thấp. Kết thúc phiên cuối tuần, VN-Index giảm 2,74 điểm (-0,56%),
xuống 487,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 50 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 849,47 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 6,93
triệu đơn vị, trị giá 150,77 tỷ đồng. Riêng REE được sang nhượng
4,57 triệu đơn vị, trị giá 102,525 tỷ đồng. Với 9 mã tăng, 14 mã giảm,
VN30-Index giảm 2,5 điểm (-0,45%), xuống 553,51 điểm. Trong khi
REE, CTG, VIC, PPC vẫn giữ được đà tăng tốt, thì GMD bất ngờ đảo
chiều giảm mạnh từ mức tăng 600 đồng, thành giảm 800 đồng/cổ
phiếu khi đóng cửa. Mức đóng cửa 31.600 đồng/cổ phiếu cũng là
mức giá thấp nhất trong ngày của GMD. Trong khi đó, đà tăng của
PPC cũng thấp hơn phiên sáng một chút do lực bán vào cuối phiên.
Với 3,53 triệu cổ phiếu được khớp, REE là mã có thanh khoản lớn
nhất sàn HOSE.  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Không khí giao dịch diễn ra còn ảm đạm hơn HOSE khi lực mua rất
thấp, trong khi giao dịch chỉ tập trung chủ yếu ở các mã HNX30, trên
sàn có tới 124 mã không có giao dịch, trong khi số mã có tổng khối
lượng khớp dưới 10.000 đơn vị trở xuống cũng chiếm tới 267 mã. Kết
thúc phiên giao dịch ngày 17/05, HNX-Index giảm 0,49 điểm (-0,8%),
xuống 60,45 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,94 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 173 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 0,45
triệu đơn vị, trị giá 2,2 tỷ đồng. Với 8 mã tăng, trong khi có tới 12 mã
giảm, HNX30-Index giảm 1,06 điểm (-0,93%), xuống 113,22 điểm. Cổ
phiếu ACB vẫn duy trì được sắc xanh, trong khi NVB bất ngờ được
kéo lên mức giá 7.100 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng so với giá tham
chiếu, dù có lúc mã này đã giảm xuống mức sàn 6.300 đồng/cổ phiếu.
SHB, SCR và PVX là 3 mã có khối lượng khớp lớn nhất sàn với hơn 5
triệu đơn vị, hơn 2,7 triệu đơn vị và gần 1,9 triệu đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL

7 430 310 142 949

8,704,370

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 3.918.790 đơn
vị, trong đó các mã được mua vào nhiều nhất là PPC (774.780 đơn
vị), DPM (600.890 đơn vị), TLG (405.000 đơn vị), DRC (277.150 đơn
vị). Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 657.800
đơn vị, trong khi bán ra 142.949 đơn vị. Mã được khối ngoại giao dịch
nhiều nhất là PVC khi mua vào 188.500 đơn vị, trong khi cũng bán ra
56.417 đơn vị. Trong khi đó, mã được mua vào nhiều nhất là PVS với

657,800

60.45

Trang 2

7,430,310 142,949BÁN g
240.800 đơn vị.
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN
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20/05/2013

GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ PPC và VSH

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

PPC Cổ phiếu PPC của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
(HOSE) đã tiếp tục thiết lập mức giá cao nhất trong 3 năm. Kết thúc
phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu PPC đạt mức giá 25.500 đồng/
cổ phiếu cao gấp hơn 4.6 lần so với mức giá đóng cửa ngày
24/08/2011 (5.500đồng/cổ phiếu). PPC vẫn duy trì được đà tăng từ
đầu năm đến nay, tổng khối lượng giao dịch hôm nay đạt ở mức
2.215.130 cổ phiếu. Ngày 7/5/2013 em bà Hoàng Thị Viện-thành viên
BKS đã bán toàn bộ 8.730 cổ phiếu. PPC đã gây shock với khoản lãi
nghìn tỷ đồng trước thuế quý 1/2013, gấp 2,5 lần kế hoạch năm. Lợi
nhuận từ sản xuất điện gấp 3 cùng kỳ 2012 cho thấy hoạt động kinh
doanh lõi của PPC vẫn tiến triển tốt. Doanh thu tài chính tăng khi
đồng Yên mất giá chi là một phần trong con số lãi khủng của PPC.
Kết thúc quí I/2013 PPC lãi gộp tăng 156% và lãi tài chính tăng 4,5
lần đã đem lại lợi nhuận khủng 1.012 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt
945 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm 2012. Lợi nhuận sau thuế cổ
đông công ty mẹ trong quý 1/2013 của PPC đạt 944 tỷ đồng, tăng gấp
7 lần cùng kỳ 2012 EPS hiện tại là 4 490 đồng/cp P/E đạt 5 37 lần
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Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)

7 lần cùng kỳ 2012. EPS hiện tại là 4.490 đồng/cp, P/E đạt 5.37 lần.

SZL: GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1.800 đồng/CP

REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HOSE). Kết thúc phiên giao
dịch sáng nay REE khớp 3.528.100 đơn vị, đứng ở mức giá 22.000
đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá sát giá cao nhất của REE đạt
được trong hai năm qua là 23.300 đồng/cp và cũng là mã có mức
thanh khoản cao nhất trong phiên giao dịch hôm nay. REE duy trì
được đà tăng ấn tượng, cùng sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nhờ
kết quả kinh doanh khá trong quý I. Theo báo cáo tài chính quý
I/2013, dù lợi nhuận sau thuế giảm 57% so với cùng kỳ, nhưng do
quý I năm trước, REE có khoản doanh thu tài chính đột biến nhờ bán
cổ phiếu STB và hoàn nhập dự phòng. Với mức lãi ròng 658 tỷ đồng
năm 2012 tăng 28% so với cùng kỳ, REE đã vượt xa kế hoạch 592 tỷ
đồng LNST được ĐHCĐ giao phó. Năm 2013, REE đặt mục tiêu tổng
doanh thu 2.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 650 tỷ đồng, mức chi trả
cổ tức dự kiến năm 2013 không thấp hơn 12%. Hiện tại, EPS của
công ty là 2.200đồng/cp, P/E là 9,82 lần.

STB: GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 bằng tiền, 600 đồng/CP và  bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14

DPM: GDKHQ nhận cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền, 2.000 đồng/CP

HRC: GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1.500 đồng/CP

BSC: GDKHQ nhận cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 300 đồng/CP



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vn-Index phiên nay test lại ngưỡng 490 điểm, nhưng
mọi nỗ lực đã bất thành. Đóng cửa VN-Index lùi 2.74
điểm xuống 487.6 điểm. Diễn biến lình xình vẫn tiếp
tục với thanh khoản sụt giảm. Giá trị khớp lệnh phiên
nay chỉ đạt gần 100 tỷ đồng. Dải giữa của Bollinger
tạm thời vẫn nâng đỡ được đường giá. Tạm thời
đường giá vẫn nằm phía trên đường MA(50) nên có
thể kỳ vọng về đợt hồi phục. Tuy nhiên, dải Bollinger
tiếp tục co hẹp lại với ngưỡng trên là 495 điểm và
ngưỡng hỗ trợ dưới là 470 điểm. Đây là lực cản cho đà
phục hồi nếu có. MACD vẫn nằm phía trên đường tín
hiệu nhưng vẫn trong xu thế đi ngang. Cùng với đó
RSI và MFI vận động hẹp,Tạm thời ngưỡng hỗ trợ 480
điểm vẫn là ngưỡng giữ nhịp thị trường trong phiên tới. 

THỨ HAI

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

20/05/2013
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Trung bình 57 điểm
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67 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra ảm đạm như phiên
trước đó, diễn biến trên sàn này không có gì nổi bật.
HNX-Index vẫn giữ trên ngưỡng 60 điểm, đóng cửa ở
mức 60.45 điểm, giảm 0.8%. Thanh khoản tiếp tục ở
mức thấp. Chưa có sự thay đổi gì trong tín hiệu kỹ
thuật. Đường MACD tuy cắt lên trên đường tín hiệu
nhưng vẫn đi ngang. STO tiếp tục điều chỉnh giảm sau
khi tăng vào vùng quá mua ở vài phiên trước đó, cùng
với RSI và MFI cũng giằng co trong biên độ hẹp chưa
mở ra xu thế tích cực cho thị trường. Momentum cũng
vận động hẹp trong nhiều phiên gần đây. Xu thế mới
chưa được xác lập khi dải Bollinger vẫn đi ngang với
cận trên là ngưỡng 62 điểm và cận dưới là 57 điểm.   

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

457 điểm

495 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/05/2013

Các ngưỡng kháng cự tiếp tục là ngưỡng cản khó vượt của cả 2 chỉ số. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần
với sắc đỏ trên cả 2 sàn. Vn-Index lùi khỏi mốc 490 điểm xuống 487.6 điểm, để mất 2.74 điểm. HNX-Index để
mất 0 49 điểm xuống 60 45 điểm Thanh khoản ở mức thấp

THỨ HAI

20/05/2013

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 142,72 điểm lúc 3h40' chiều theo giờ Tokyo. Chỉ số
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng gần 0,7%, đóng cửa tại mức cao nhất kể từ tháng 12/2007. Chứng khoán
Trung Quốc và Nhật Bản tăng điểm trong khi các thị trường khác giao dịch thận trọng. Chỉ số Shanghai
Composite của Trung Quốc tăng mạnh nhất thị trường châu Á với sự hồi phục của các cổ phiếu bất động sản
thực. Các tin tức ngày hôm nay cho biết các nhà quản lý đã nới lỏng những hạn chế đối với quá trình tái cấp
vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư bất động sản. Chứng khoán Australia tăng điểm với các cổ phiếu tài
nguyên tăng mạnh sau khi đồng đô la Australia giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng so với USD làm tăng thu
nhập bằng đồng USD cho các thợ mỏ. Các thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Hong Kong đóng cửa nghỉ
lễ hôm nay. Các thị trường chứng khoán tại châu Á còn lại giao dịch một cách thận trọng trước lo ngại Cục
Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu giảm quy mô kích thích kinh tế vào mùa hè này. 

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.

mất 0.49 điểm xuống 60.45 điểm. Thanh khoản ở mức thấp.

Trang 5

Diễn biến trên 2 sàn nay không có gì nổi bật, ngoại trừ diễn biến của bộ đôi PPC và REE, bên cạnh đó là khởi
nghĩa của nhóm cổ phiếu khoáng sản. Giao dịch của hai cổ phiếu này rất sôi động và thu hút chú ý của toàn
thị trường. Bộ đôi REE-PPC nhảy lên dẫn đầu HSX về thanh khoản với 78,16 tỷ đồng tại REE và 56,4 tỷ đồng
tại PPC. Hai mã này đóng góp trên 19% tổng giá trị khớp lệnh của HSX. Trong hai cổ phiếu này, PPC nhận
được lực đẩy tốt từ nhà đầu tư nước ngoài. Khoảng 34% thanh khoản của PPC là nhờ khối ngoại mua vào
trong phiên. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp dòng vốn ngoại đổ vào PPC với cường độ cao. REE tuy không được
khối ngoại mua vào qua khớp lệnh, nhưng lại có chuyển nhượng lô lớn đáng chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài
giao dịch nội khối gần 4,46 triệu REE với giá trị tương ứng 102,5 tỷ đồng. Bên sàn Hà Nội, giao dịch khá ảm
đạm, hầu hết các mã đầu cơ đều sụt giảm, chỉ số tránh được sụt giảm mạnh nhờ sự tăng giá ở 2 cổ phiếu
vốn hóa lớn là ACB và PVS. Thanh khoản suy yếu và giá yếu đi theo thời gian là điều thường thấy trong phiên
cuối tuần. HSX khớp lệnh cả phiên giảm gần 6%, đạt 698,7 tỷ đồng và HNX giảm gần 10%, đạt 170,6 tỷ đồng.
Tạm thời thị trường đã tìm thấy điểm cân bằng ở ngưỡng hiện tại. Tuy nhiên để thị trường phục hồi thì sức
cầu phải thật sự dứt khoát hơn thể hiện qua thanh khoản tăng. Tuy nhiên những phiên giằng co với thanh
khoản sụt giảm chưa thể giúp thị trường thoát khỏi xu thế hiện tại.

Ngưỡng cản 490 điểm với Vn-Index và 62 điểm với HNX-Index vẫn là lực cản lớn cho thị trường. Khi tâm lý
thận trọng vẫn bao trùm thì cơ hội phục hồi vẫn còn khó khăn. Trong xu thế giằng co đi ngang với phiên tăng
giảm xen kẽ, nhà đầu tư thận trọng với thị trường vì rủi ro sụt giảm rất cao nếu cầu không cải thiện. 

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.


