
Tính đến ngày 15/9, tổng chi ngân sách nhà nước vượt thu hơn 130.000 tỷ đồng. Tổng
thu ngân sách được 505,5 nghìn tỷ đồng, bằng 62,5% dự toán năm. Trong đó thu nội địa
đạt mức cao nhất: 331,2 nghìn tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán; thu từ dầu thô đạt 77,5
nghìn tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 96,8 nghìn tỷ
đồng, bằng 58,1% dự toán. Chi NSNN đạt 640,37 nghìn tỷ đồng, bằng 65,5% dự toán
năm. Trong đó, cấp phát và thanh toán chi đầu tư phát triển đạt 114,06 nghìn tỷ đồng,
bằng 65,2% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý
hành chính đạt 453 nghìn tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán; chi trả nợ và viện trợ đạt 73,31
nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán.

Giá trị vốn góp tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty
Thể thao văn hóa dầu khí. Tổng công ty Phân bón và Hóa
chất dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông
tin nhận lại vốn góp tại Công ty cổ phần Thể thao văn hóa
dầu khí (PSCC). Ngày 25/9/2013, Hội đồng quản trị DPM
thông qua phương án nhận lại toàn bộ vốn góp trị giá 1 tỷ
đồng, tương đương 10% vốn điều lệ PSCC. Sau khi hoàn
tất các thủ tục, DPM không còn nắm giữ vốn đầu tư tại
PSCC

Trong 223 trường hợp bị cưỡng chế có 226 trường hợp bị thực hiện quy định cưỡng chế
qua tài khoản DN tại ngân hàng, 1 trường hợp cưỡng chế thu hồi mã số thuế, 43 trường
hợp dừng thủ tục xuất nhập khẩu và 2 trường hợp cưỡng chế theo hình thức thông báo

Hãng hàng không giá rẻ VietJet Air vừa nhất trí về một đơn
đặt hàng tạm thời đặt mua tới 92 máy bay Airbus, với tổng
trị giá 9 tỷ USD theo giá niêm yết vào ngày 25/9. Theo tin từ

xuất khẩu nông, lâm và thủy sản tháng 9 của Việt Nam ước đạt 2,39 tỷ USD, đưa tổng giá
trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm lên 20,45 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012.
Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính giảm 12% so cùng kỳ
năm 2012, xuống 9,93 tỷ USD, trong khi xuất khẩu thủy sản tăng 3% lên 4,61 tỷ USD, còn
xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính tăng 12% lên 3,97 tỷ USD. Sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp,
thiên tai, dịch bệnh; bên cạnh đó, giá bán nhiều sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm chăn
nuôi, thủy sản ở mức thấp trong khi nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao đã gây ra nhiều
khó khăn.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 0,5% lên 20,45 tỷ USD 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chi ngân sách vượt thu hơn 130.000 tỷ đồngVicostone muốn thoái 59% vốn tại Vicostone Mine

Quảng Ngãi cưỡng chế 232 doanh nghiệp nợ đọng thuế

Đạm Phú Mỹ nhận lại vốn góp 1 tỷ đồng tại Thể thao văn
hóa dầu khí

VietJet Air mua 92 máy bay Airbus

Hội đồng quản trị Vicostone quyết định thoái toàn bộ 59%
vốn tại CTCP Đầu tư và Khoáng sản Vico (Vicostone Mine).
Số cổ phần Vicostone sở hữu tại Vicostone Mine tương
ứng là gần 2,2 triệu đơn vị. Giá chuyển nhượng không thấp
hơn 5.248 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện trong
quý III/2013. Ngoài ra, Vicostone cũng chuyển nhượng 9
triệu cổ phiếu của CTCP Bất động sản Tân Phước cho 2 cá
nhân và 1 tổ chức trị giá 90 tỷ đồng
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Để cải thiện quy tắc thị trường khi hoạt động vay nợ tăng mạnh, Trung Quốc có thể chấp
nhận một số chính quyền địa phương vỡ nợ. Theo thống kê của ngân hàng Nomura, tính
đến cuối năm 2012, tổng nợ chính quyền địa phương Trung Quốc tăng 39% so với 2010
lên 19 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 37% GDP. Trong báo cáo vừa công bố hôm
nay, chuyên gia của Nomura, ông Zhang Zhiwei, cho biết, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc
kiểm toán nợ trong tháng này để đánh giá rủi ro đối với hệ thống tài chính trước Đại hội
đảng về chính sách kinh tế diễn ra vào tháng 11.

Ngân sách cho năm tài khóa hiện tại của chính phủ Mỹ sắp cạn trong khi ngân sách cho
năm tài khóa mới từ tháng 10 chưa được thông qua. Từ chỗ là trú ẩn an toàn cho nhà
đầu tư khi rút khỏi thị trường cổ phiếu do lo ngại bế tắc ngân sách chính phủ Mỹ, USD
quay đầu giảm khi tình hình ngân sách của Mỹ không có nhiều tiến triển. Lúc 8h45’ sáng
nay 26/9 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3519 USD/EUR, sau khi giảm 0,4% phiên
hôm qua. USD giao dịch ở 98,46 yên/USD. Yên gần như không đổi so với euro, giao dịch
tại 133,11 yên/EUR. �
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Nomura: Trung Quốc có thể chấp nhận vụ vỡ nợ địa phương vào năm tới
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Thương mại Việt Nam - Pháp tăng trưởng với tốc độ cao Đạm Phú Mỹ nhận lại vốn góp 1 tỷ đồng tại Thể thao văn
hóa dầu khí

ợp g ụ ập g ợp g g
hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là những DN có số tiền nợ thuế nhà nước quá 90
ngày. Trước khi thực hiện cưỡng chế, ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi đã thuân thủ theo
đúng trình tự quy định của pháp luật. Trong 3 quý đầu năm 2013, dù nền kinh tế có
chuyển biến theo chiều hướng khả quan, nhưng nhìn chung tình hình sản xuất kinh
doanh của DN trên địa bàn Quảng Ngãi vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, điều
này đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các DN

ị g ỷ g y g y
Reuters, VietJet, hãng hàng không tư nhân đầu tiên của
Việt Nam, cho biết sẽ mua chủ yếu máy bay A320 và dự
kiến ngân sách dành cho việc mua máy bay này sẽ lấy từ
đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đang được
lên kế hoạch, cũng như vốn vay từ các ngân hàng nước
ngoài 

Giá trị vốn góp tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty
Thể thao văn hóa dầu khí. Tổng công ty Phân bón và Hóa
chất dầu khí - CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông
tin nhận lại vốn góp tại Công ty cổ phần Thể thao văn hóa
dầu khí (PSCC). Ngày 25/9/2013, Hội đồng quản trị DPM
thông qua phương án nhận lại toàn bộ vốn góp trị giá 1 tỷ
đồng, tương đương 10% vốn điều lệ PSCC. Sau khi hoàn
tất các thủ tục, DPM không còn nắm giữ vốn đầu tư tại
PSCC.

+/-
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Nhiều năm qua, trao đổi thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Pháp tăng trưởng với
tốc độ cao và khá ổn định. Giai đoạn 2008-2012, cán cân thương mại hàng hóa của Việt
Nam hầu hết đều ở trạng thái thặng dư trong quan hệ trao đổi hàng hóa với Pháp. Năm
2009, do ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đi kèm với lượng
hàng hóa xuất khẩu sang Pháp giảm mạnh khiến cán cân thương mại thâm hụt nhẹ
nghiêng về phía Việt Nam. 8 tháng đầu năm 2013, máy vi tính, sản phẩm điện từ và linh
kiện; giày dép các loại; điện thoại các loại và linh kiện… là những mặt hàng chủ yếu của
Việt Nam được xuất khẩu sang Pháp. Trong khi đó các mặt hàng được DN Việt Nam
nhập khẩu từ thị trường này chủ yếu: dược phẩm, máy móc, thiết bị...
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index giảm 1,11 điểm (-0,23%), xuống 485,11 điểm. Tổng khối
lượng khớp lệnh đạt 48,27 triệu đơn vị, tương đương giá trị 755,7 tỷ
đồng, giảm 39,18% về khối lượng và giảm 26,46% về giá trị so với
phiên hôm qua. Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đạt 1,18 triệu đơn vi, trị
giá 42,74 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên trên
HOSE là 49,67 triệu đơn vị, tương đương giá trị 821,01 tỷ đồng, giảm
38,42% về khối lượng và giảm 20,8% về giá trị so với phiên hôm qua.
Trong 304 mã nhiêm yết trên HOSE, có mã 100 tăng, mã 73 giảm, mã
89 đứng giá và 42 mã không có giao dịch. Các mã có tính đầu cơ cao
như IJC, ITA, KBC, PVT vẫn được mua vào khá lớn, thì các mã
bluechip lại tiếp tục bị nhà đầu tư bán ra. Nhóm VN30 có 13 mã tăng, 9
mã giảm và 8 mã đứng giá, kết thúc phiên, VN30-Index lấy lại được
mốc tham chiếu 545,83 điểm. 

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

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,06 điểm (+0,1%), lên 60,32 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 21,24 triệu đơn vị, tương đương giá trị 167,16 tỷ đồng,
giảm 45,83% về khối lượng và giảm 40,08% về giá trị so với phiên
hôm qua. Giao dịch thỏa thuận hôm nay đóng góp 1,4 triệu đơn vị, trị
giá 8,9 tỷ đồng. Dù HNX-Index duy trì được sắc xanh, nhưng HNX30-
Index do không nhận được sự hỗ trợ của các mã có vốn hóa lớn nên
quay đầu giảm điểm. Kết thúc phiên, HNX30-Index giảm 0,05 điểm (-
0,05%), xuống 111,95 điểm với 7 mã tăng, 8 mã giảm, 13 mã đứng
giá. VCG chỉ còn duy trì đà tăng nhẹ 100 đồng, lên 8.600 đồng/cổ
phiếu với 1,51 triệu đơn vị được khớp. Trong khi đó, PVX vẫn duy trì
được mức giá 3.000 đồng khi chốt phiên với 2,5 triệu đơn vị được
khớp. Đứng giữa PVX và VCG về thanh khoản là SHB với 1,74 triệu
đơn vị và SCR với 1,52 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Trang 2

1,104,560 354,400 

2,750,620 

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với tổng khối lượng mua
vào 2.750.620 đơn vị. Họ mua tập trung chủ yếu ở các mã bluechip
như HPG, OGC, VCB, DIG, KBC. Trong đó, HPG được họ mua vào
nhiều nhất với 373.190 đơn vị, KBC được mua 279.480 đơn vị, OGC
201.370 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 823.159
đơn vị, trong đó mua vào mạnh PVS 198.700 đơn vị, PVX 181.900 đơn
vị, SHB 125.500 đơn vị. Họ bán ra tổng cộng 354.400 đơn vị, trong đó
họ bán ra PVX và VNR với 100.000 đơn vị.

823,159

60.32
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH

27/09/2013

GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ CLG và PSI
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CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC
(HOSE). Cổ phiếu CLG tăng liên tục trong đầu tháng 6, trong đó đã có
tổng số 5/7 phiên tăng trần. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá cổ
phiếu CLG đứng ở mức giá 17.800 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 1.100
đồng/cổ phiếu (+6,6%) so với giá đóng cửa ngày hôm qua, cao gấp 5
lần so với giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 07/11/2011 trong
vòng 2 năm qua (3.400đồng/cổ phiếu). Đây cũng là mức cao nhất mà
CLG đã đạt được trong hai năm qua. Ngày 11/06/2013 Ông Trịnh Xuân
Hà-Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 5.000 cp. Nhà đầu tư Tama
Global Investments Pte Ltd đã đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, giao dịch
dự kiến thực hiện bằng phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh từ
14/6 đến 12/7/2013. Quí 1/2013 doanh thu thuần đạt 82,09 tỷ đồng,
tăng mạnh so với cùng kỳ, và lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 695
triệu đồng, giảm 42% so với cùn kỳ quý I/2012. P/E hiện tại đạt 140,27
lần.

PSI Cô t ổ hầ Chứ kh á Dầ Khí (HNX) Kết thú hiê
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(Nguồn: vsd.org.vn)

VHC -    Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3

PSI Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (HNX). Kết thúc phiên
giao dịch hôm nay, cổ phiếu PSI đứng ở mức giá 7.800 đồng/ cổ
phiếu, tăng 6,8% so với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó và
cũng là mức giá cao nhất mà PSI đạt được trong một năm qua. Với lợi
thế là "con cưng" của ngành dầu khí, PSI đang được hưởng lợi từ quá
trình tái cấu trúc các doanh nghiệp lớn trong ngành. 31/5 mới là ngày
Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu
Khí (PSI) trong khi thị giá PSI đã tăng khá mạnh từ nửa cuối tháng 5,
nhiều phiên tăng trần liên tiếp. Anh ruột ông Nguyễn Văn Nhiệm
Trưởng Ban kiểm soát đăng ký bán 4.400 cổ phiếu dự kiến kết thúc
giao dịch vào ngày 05/07/2013. Trong năm 2013 PSI đặt kế hoạch sẽ
đứng thứ 3 thị trường về mảng tư vấn, chỉ sau hai công ty là SSI và
Bản Việt trở thành lực đẩy cho doanh nghiệp này. 

PLC -       Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 700 đồng/CP và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:08

TTR -    Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền 739 đồng/CP
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Điều chỉnh nhẹ sau vài phiên tăng liên tiếp. Đóng cửa,
Vn-Index để mất 1.11 điểm xuống 485.11 điểm với
thanh khoản ở mức khá, giá trị khớp lệnh tuy giảm so
với phiên trước nhưng vẫn đạt hơn 800 tỷ đồng. . Chỉ
báo MACD tích cực gia tăng khoảng cách với đường tín 
hiệu nhưng vẫn nằm dưới ngưỡng 0. Chỉ báo RSI và
MFI đang trong đà tăng trở lại cho tín hiệu tích cực. Tuy
nhiên STO cho tín hiệu quá mua đồng thời dải Bollinger
vẫn chưa mở rộng ra, đây sẽ lực cản cho đà phục hồi
trong phiên tới của Vn-Index. Tại ngưỡng kháng cự 490
điểm, áp lực điều chỉnh sẽ xảy ra. Trong phiên tới, chỉ
số sẽ vận động quanh ngưỡng 485 điểm.

440 điểm

THỨ SÁU

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BIỂU ĐỒ VN-INDEX

27/09/2013
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Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm

Yếu

59 điểm

515 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 57 điểm
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Trung bình

67 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Áp lực điều chỉnh đã xảy ra trên sàn HNX phiên nay, tuy
nhiên, HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối
phiên. Đóng cửa, HNX-Index tăng nhẹ 0.06 điểm ở
mức 60.32 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trong
phiên giằng co này khi giá trị khớp lệnh đạt hơn 160 tỷ
đồng. MACD tuy đã cắt lên trên đường tín hiệu nhưng
vẫn nằm dưới ngưỡng 0. Việc tăng trở lại của RSI, MFI
và STO đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường. Với
việc co lại của dải Bollinger thì thị trường tránh được sự
sụt giảm sâu. Tuy nhiên cơ hội của phục hồi thì chưa
mở ra khi STO đang trong vùng quá mua, bên cạnh đó
dải trên của Bollinger và MA(50) cắt nhau tại ngưỡng
61 điểm sẽ là ngưỡng cản trước mắt đối với chỉ số.
Hiện tại đường giá vẫn vận động tại dải giữa của
Bollinger. Áp lực điều chỉnh sẽ xảy ra tại ngưỡng 61
điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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THỨ SÁU

27/09/2013

Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ 3 liên tiếp do cổ phiếu các công ty công nghiệp và chăm sóc sức khỏe
kéo xuống, nhưng vẫn hướng tới tháng tăng nhiều nhất kể từ tháng 1/2012. Lúc 10h34 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 139,97 điểm. Chỉ số này đã giành được 7,8%
kể từ đầu tháng 9 đến hết phiên trước, chạm mốc cao nhất trong 4 tháng vào ngày 23/9, sau khi Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên chương trình mua tài sản và khi số liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của
Trung Quốc đang dần ổn định. Một chuyên gia phân tích nhận định thị trường đã tăng dài nhờ thanh khoản cải
thiện, nhưng giờ đây cần phải có sự cải thiện thực sự từ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp để hỗ trợ
cho đà tăng. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Nitto Denko Corp giảm 11% khi BNP Paribas
SA khuyến nghị nên bán cổ phiếu của hãng sản xuất nguyên vật liệu này, cho rằng cổ phiếu đó đã tăng quá
mức từ sau thông báo được đưa vào chỉ số Nikkei 225. Cổ phiếu của Advantest Corp giảm 4,2% sau khi hãng
sản xuất máy kiểm tra chất bán dẫn dự báo bị lỗ. Cổ phiếu của hãng cung ứng hàng bán lẻ Li & Fung giảm
3,9% sau khi Wal-Mart Stores Inc giảm đơn đặt hàng để giải quyết vấn đề hàng tồn kho của mình.

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.

Cả 2 sàn đã hạ nhiệt sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp. Áp lực chốt lời gia tăng ngay từ đầu phiên buổi sáng.
Tuy nhiên đây là phiên điều chỉnh nhẹ vì cơ bản tuần qua mức tăng của 2 sàn không đáng kể. Và phiên điều
chỉnh hôm nay là điều tất yếu phải xảy ra. Không có gì làm thay đổi xu thế hiện tại.

Trang 4

Đóng cửa trái chiều trên 2 sàn, trong khi VN-Index giảm nhẹ khi để mất 1.11 điểm, xuống 485.11 điểm thì HNX-
Index vẫn giữ được sắc xanh đứng tại 60.32 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn nhưng vẫn ở mức khá.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ tuy bị bán mạnh nhưng điểm tích cực là vẫn duy trì đà tăng đến cuối phiên, trong đó có
KBC và nhóm khoáng sản là KSA, KSS, KTB. Diễn biến phiên nay chưa mở ra xu thế mới cho thị trường nhưng
điểm tích cực là đà bán không quá mạnh mà chỉ đơn thuần áp lực bán khi giá tăng và một lượng nhà đầu tư
chốt lời khi đạt lợi nhuận kỳ vọng. Nếu dòng tiền mới tham gia lại để hâp thụ hết lượng bán này thì mới có thể
kỳ vọng xu thế tăng giá được mở ra. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá phiên ngay mai vẫn là phiên điều chỉnh
và trong tháng 9 này xu thế vẫn chưa thay đổi. Ngưỡng kháng cự hiện tại với Vn-Index là 490 điểm và HNX-
Index là 61 điểm đều là dải trên của Bollinger. Đồng thời chỉ báo STO đang trong vùng quá mua nên áp lực điều
chỉnh vẫn còn xảy ra trong phiên cuối tuần.

Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường, và nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục bán ra
ở nhịp tăng phiên kế tiếp. Xu thế trung hạn trên Hose vẫn là đi ngang trong kênh 470 – 490 điểm. Vì vậy lựa
chọn mua tại ngưỡng hỗ trợ và bán ra tại ngưỡng kháng cự có thể giúp nhà đầu tư kiếm lợi nhuận trong điều
kiện thị trường lình xình như hiện nay. 

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.


