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9 tháng đầu năm CMI với tổng doanh thu đạt 26,19 tỷ đồng
và LNST 2,48 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng, CMI đã hoàn thành
55,4% kế hoạch doanh thu cả năm và lợi nhuận chỉ hoàn
thành 15,7% kế hoạch năm. Quý IV, CMI dự kiến tổng
doanh thu đạt 25,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10,37 tỷ
đồng, gấp hơn 4 lần so với 9 tháng đầu năm. Qua đó, Công
ty dự kiến doanh thu cả năm 51,69 tỷ đồng, vượt 9,4% kế
hoạch năm và LNST 12,85 tỷ đồng, hoàn thành 81,4% kế
hoạch năm.
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Để từng bước hoàn thiện mô hình quản lý tại các cụm CN trên địa bàn, UBND TP vừa
giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hướng dẫn các quận,
huyện thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp (CCN). TP Hà Nội yêu cầu các
quận đã có Ban quản lý xây dựng CCN nay chuyển đổi thành Trung tâm phát triển CCN.
Trung tâm này sẽ có trách nhiệm tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đồng thời với việc quản
lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư xây dựng. Các quận, huyện đã có các CCN,
nhưng chưa có đơn vị làm nhiệm vụ quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư, khẩn
trương xem xét, giao cho DN thực hiện, hoặc thành lập Trung tâm phát triển CCN để tiếp
nhận và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật sau đầu tư xây dựng

Hà Nội thành lập Trung tâm phát triển cụm công nghiệp các quận, huyện

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Khánh Hòa thúc Sumitomo CMI: Đặt tham vọng lớn trong quý IV

Hải quan Hà Nội thu 134,8 tỷ đồng từ xe ngoại giao chuyển nhượng 

FLC: Quý 3 lãi hơn 26 tỷ đồng, tăng mạnh nhờ mặt hàng
inox

VCF giảm gần nửa kế hoạch lợi nhuận

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)
đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng BOT với Bộ Công thương trong Dự án Nhiệt điện
Vân Phong 1. Lý do là, mọi thủ tục liên quan đến Dự án đều phụ thuộc vào tiến độ đàm
phán hợp đồng BOT. Nếu hợp đồng BOT chưa được ký, thì một số thủ tục khác của Dự
án vẫn chưa thể triển khai. Do vậy, dự kiến tháng 4/2015 mới có thể khởi công và năm
2019 mới chính thức phát điện. Nhiệt điện Vân Phong 1 do tổ hợp nhà đầu tư Sumitomo
(Nhật Bản) và Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp - xây dựng Hà Nội (Hanoinco) đề xuất
đầu tư. Dự án dự kiến có quy mô 2.640 MW, vốn đầu tư có thể lên tới 3,8 tỷ USD.

Riêng quý 3, doanh thu thuần của FLC đạt gần 350 tỷ đồng,
tăng mạnh 86%. Việc tăng mạnh doanh số giúp công ty có
lãi gộp tăng đột biến lên mức 51 tỷ đồng quý 3 và 70 tỷ đồng
9 tháng. Doanh thu tăng mạnh nhờ trong kỳ công ty có thêm
một số khách hàng lớn mới và từ hoạt động bán hàng mặt
hàng inox. Nhờ khoản lãi đột biến hơn 26 tỷ đồng quý 3,
tăng mạnh so với cùng kỳ nên lãi ròng 9 tháng của FLC đạt
hơn 46 tỷ đồng, hơn gấp 7 lần 9 tháng đầu năm ngoái.

Theo Cục Hải quan Hà Nội, tính đến hết tháng 10-2013, đơn vị đã thu thuế đối với xe
mang biển ngoại giao, biển số nước ngoài đã chuyển nhượng, sử dụng không đúng mục
đích và các trường hợp chuyển nhượng xe của đối tượng ngoại giao theo quy định được

HĐQT VCF đã thống nhất điều chỉnh giảm kế hoạch kinh
doanh năm 2013. Cụ thể, doanh thu giảm còn 2.200 tỷ đồng, 
LNST giảm còn 255 tỷ đồng. So với kế hoạch đã được cổ
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Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) vừa khởi công dự án cáp ngầm 110kV
xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc, tổng vốn đầu tư hơn 2.330 tỷ đồng. Đây là dự án cáp
ngầm xuyên biển đầu tiên Việt Nam và dài nhất khu vực Đông Nam Á, cũng là hạng mục
cuối cùng trong việc đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Trong 3 hạng
mục của dự án, sau một năm triển khai đến nay đã hoàn thành 2 hạng mục gồm đường
dây 2 mạch 110kV dài 7,6km và trạm biến áp trên đảo Phú Quốc. Ngày 18/11 sẽ triển khai
hạng mục quan trọng và khó khăn nhất là rải cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc,
do nhà thầu Prysmian Powerlink của Ý đảm nhiệm. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước
Tết Nguyên Đán 2014, khi hoàn thành, khoảng 21.000 hộ dân trên đảo sẽ được mua điện
theo giá điện lưới quốc gia.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,961.70

Hơn 2.000 tỷ đồng cho tuyến cáp ngầm đưa điện ra Phú Quốc ăng10 tháng, PTB vượt kế hoạch lợi nhuận năm

134,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Cục Hải quan Hà Nội cũng đang đề xuất Tổng cục Hải quan
kiến nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho người quản lý, sử dụng xe
có Giấy chứng nhận xóa sổ đăng ký lưu hành sau ngày 10-6-2013 được làm thủ tục
chuyển nhượng, nộp thuế chậm nhất đến ngày 31-12-2013. Trường hợp người quản lý,
sử dụng xe không đến làm thủ tục chuyển nhượng mới xử lý tịch thu.

đông thông qua là 3.100 tỷ đồng doanh thu và 475 tỷ đồng
LNST, HĐQT VCF muốn giảm 29% doanh thu và hơn 46%
lợi nhuận. quý III/2013 khởi sắc khi đạt 62,45 tỷ đồng, tăng
28% so với cùng kỳ, nhưng lũy kế 9 tháng chỉ đạt 114,85 tỷ
đồng, giảm mạnh 25% so với 9 tháng 2012. 

Trong tháng 10/2013, PTB đạt doanh thu 172,8 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 7,3 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm,
PTB đạt 1.631,2 tỷ đồng tổng doanh thu và 90,5 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế, tăng 25% về doanh thu và 51% về lợi
nhuận so với cùng kỳ 2013. Với kết quả này, tuy chỉ hoàn
thành 86% kế hoạch doanh thu, nhưng PTB đã vượt 13% kế
hoạch lợi nhuận cả năm. Doanh thu 9 tháng 2013 hợp nhất
của PTB đạt 1.493,3 tỷ đồng, tăng 28% so với 9 tháng 2012,
riêng doanh thu quý III đạt 466,4 tỷ đồng (tăng 10% cùng
kỳ). 
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Lợi nhuận của các công ty Nhật Bản tăng gấp đôi do cắt giảm chi phí

-13.03

-11.84 4,280.39

USD có thể tiếp tục giảm giá

Sau quyết định đóng cửa các nhà máy và thay đổi ban quản lý công ty, các doanh nghiệp
Nhật Bản đã đưa lợi nhuận của quý 3 lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi nhuận ròng
của 1280 công ty lớn nhất Nhật Bản không thuộc lĩnh vực tài chính tăng vọt lên 5,5 nghìn
tỷ yên (55 tỷ USD), mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoàng tài chính nổ ra cách đây 6
năm. Năm ngoái lợi nhuận của các công ty là 2,25 nghìn tỷ yên. Các công ty Nhật có lợi
nhuận tăng cao bao gồm Panasonic đã cắt giảm 71000 việc làm; Mazda Motor chuyển
nhà máy sản xuất xe hơi đến Mexico...

Tỷ giá USD so với các đồng tiền chủ chốt có thể tiếp tục giảm nếu phát biểu của một số
quan chức Fed hôm nay (18/11) ủng hộ ý kiến của bà Janet Yellen, phó chủ tịch Fed, về
việc duy trì chương trình nới lỏng định lượng (QE) để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ.
Vào 8:39 sáng 18/11 tại Tokyo, tỷ giá USD so với đồng euro (EUR) ổn định ở mức 1,3481
USD/EUR. Tỷ giá USD so với đồng yên tăng 0,2% lên 100,36 yên/USD sau khi chạm mốc
100,44, đây là mức cao nhất kể từ 11/9. Tỷ giá đồng yên so với đồng euro giảm 0,1%
xuống 135,31 yên/EUR.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index đứng ở mức 506,48 điểm, tăng 5,14 điểm (1,03%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 115,880 triệu đơn vị, trị giá 1.526,06 tỷ đồng. Toàn
sàn HOSE có 187 mã tăng, 64 mã đứng giá và chỉ có 53 mã đứng giá.
Chỉ số VN30-Index tăng 5,61 điểm (1%) lên mức 565,36 điểm, với 24
mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. 2 mã còn giảm giá trong
nhóm VN-30 là IJC và PGD. Trong đó, mã IJC giảm 1,1% xuống 8.700
đồng/CP và khớp được tới 3,04 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ
phiếu trụ cột trên sàn HOSE như GAS, VNM, VIC, VCB, MSN, BVH…
đều đã đồng loạt tăng giá. GAS tăng 1,6% lên 65.000 đồng/CP. MSN
tăng 1,9% lên 81.500 đồng/CP. Đáng chú ý, mã PVT tăng mạnh 5,8%
lên 10.900 đồng/CP và có giao dịch đột biến, khi khớp được tới 8,23
triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, ITA tăng 3,2% lên 6.500
đồng/CP và khớp được 7,42 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã FLC tiếp tục
chạm mức giá trần và cũng khớp được 4,4 triệu đơn vị. Các mã như
HAR, HQC, SAM… đã tăng giá và đều có giao dịch mạnh. Mã VNH đã
tăng trần phiên thứ 21 liên tiếp và khớp được 172.010 cổ phiếu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán 3,1 triệu đơn vị, mua vào 2,5
triệu đơn vị, trong đó mã VSH được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
225.150 đơn vị (chiếm 10,4% tổng khối lượng giao dịch). Hiện đứng ở
mức giá 14.600 đồng/cp (+1,4%), tổng khối lượng giao dịch đạt
2.170.050 đơn vị. Tiếp theo là các mã GAS (168.820 đơn vị), PPC
(167.430 đơn vị), SVC (160.000 đơn vị), NLG (140.000 đơn vị). Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 632.480 đơn vị và bán ra 255.600
đơn vị. 
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 64,39 điểm, tăng 0,46 điểm
(0,72%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,440 triệu đơn vị, trị giá
406,07 tỷ đồng. Toàn sàn có 161 mã tăng, 60 mã giảm và 158 mã đứng
giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 1,46 điểm (1,21%), lên mức 122,24
điểm, với 22 mã tăng, 4 mã giảm và 4 mã đứng giá. Các mã có tính
dẫn dắt trên sàn HNX như VND, VCG, SHB, SCR, PVS, KLS… vẫn tiếp
tục tăng giá góp phần giữ vững sắc xanh của chỉ số HNX-Index. Phiên
hôm nay, SCR tăng 4,5% lên 7.000 đồng/CP và khớp lệnh nhiều nhất
trên sàn HNX, đạt 5,57 triệu đơn vị. SHB và KLS đều tăng trên 1% và
cũng khớp được trên 3 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX
giữ giá tham chiếu nhưng đã khớp được tới 4,47 triệu đơn vị. Phiên
hôm nay, PVX vẫn còn dư mua giá sàn hơn 2,3 triệu đơn vị, nhưng lại
có dư bán giá trần tới 1,19 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
sàn HNX là SHB, với mức tăng 12,5% lên 900 đồng/CP và khớp được
233.710 cổ phiếu.
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VNH Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (HOSE). VNH tiếp tục
nối chuỗi ngày tăng kịch trần 21 phiên liên tiếp từ 21/10/2013 đến
18/11/2013 và khớp được 172.010 cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch
hôm nay, VNH đứng ở mức giá 4.900 đồng/cổ phiếu, tương đương với
tăng 6,5% so với giá đóng cửa ngày hôm qua, tăng gấp 2,88 lần so với
mức giá 1.700 đồng của phiên ngày 18/10. Lý giải về sự tăng đột biến
này, VNH đã có bản giải trình cho 10 phiên tăng liên tiếp trước đó, việc
cổ phiếu VNH tăng giá là do nhu cầu của nhà đầu tư không nằm trong
sự kiểm soát của công ty, và công ty cũng không có bất kì sự can thiệp
hay tham gia vào diễn biến giá của VNH, diễn biến của cổ phiếu VNH là
tuần thủ đúng theo quy luật cung - cầu của thị trường. Ba tháng trước
giá cổ phiểu VNH dao động ở quanh mức 1.800 đồng/cổ phiếu. Báo
cáo kết quả kinh doanh quý 3/2013 của VNH có thể là một lời giải thích
hợp lý: doanh thu thuần quý 3 tăng gần 3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận
trước thuế sau 3 quý lỗ liên tiếp chuyển thành lãi 6,68 tỷ đồng. 

PSG Cô t Cổ hầ Đầ t à Xâ lắ Dầ khí Sài Gò (HNX)

GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ CLG và PSI

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH

19/11/2013
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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

(Nguồn: vsd.org.vn)

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

PSG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (HNX).
Phiên giao dịch hôm nay là phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu
PSG. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiểu PSG đứng ở mức
giá 1.200 đồng/ cổ phiểu, tăng thêm 9,1% so với giá đóng cửa ngày
15/11, là mức giá cao nhất trong 6 tháng qua, cao gấp 2,4 lần so với
mức giá ngày 10/10/2013. Trong quý 3 năm nay, PSG tiếp tục kinh
doanh dưới giá vốn khi doanh thu thuần chỉ đạt có 22,4 tỷ trong khi chi
phí giá vốn lên tới 37,3 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, PSG lỗ sau thuế
43,98 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái Công ty cũng lỗ tới 118 tỷ đồng. Lũy
kế 9 tháng đầu năm 2013, PSG lỗ ròng 107,5 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế
đến thời điểm 30/09 lên con số 441,6 tỷ đồng. Điều này làm cho vốn
chủ sở hữu công ty cuối kỳ âm 87,8 tỷ đồng. Đồng thời, tính đến thời
điểm 30/09 nợ ngắn hạn của PSG gần 963 tỷ đồng, vượt xa so với giá
trị tài sản ngắn hạn của công ty 595 tỷ đồng. 

Trang 3
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp đã giúp chỉ số Vn-Index
bứt phá thành công ngưỡng kháng cự hiện tại 505
điểm. Vn-Index tăng 5.14 điểm lên 506.48 điểm. Thanh
khoản phiên nay tăng mạnh với giá trị khớp lệnh đạt gần
1500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với phiên trước đó. Đồ
thị theo chiều tăng dần từ đầu phiên tới cuối phiên và
đây là mức giá đóng cửa cao trong ngày. Kết thúc phiên
bằng cây nến xanh thân dài cho xu thế khá tích cực.
Bên cạnh đó, RSI tăng khá mạnh vượt ngưỡng 60 điểm,
cùng với MFI cũng có phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp, trở
lại ngưỡng 50 điểm. Tuy nhiên việc đường giá đang
nằm phía ngoài của dải Bollinger sẽ khiến áp lực điều
chỉnh vào trong dải trong phiên tới là khá cao, đồng thời
dải này chưa có tín hiệu mở ra rõ rệt sẽ là lực cản cho
đà phục hồi. STO cũng đang tăng mạnh vào vùng quá
mua cho tín hiệu áp lực bán ra mạnh trong phiên tới là
khá cao. Dự báo, phiên tới Vn-Index sẽ test lại ngưỡng
505 điểm với khả năng có điều chỉnh nhẹ.

460 điểmD
EX
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470 điểm
505 điểm

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Xu thế tăng điểm tiếp tục được duy trì trên sàn này, với
3 phiên tăng điểm liên tiếp đã giúp HNX-Index vượt
được đỉnh gần nhất vào ngày 12/11 vừa qua, và đây là
mức cao nhất tính từ tháng 6 đổ lại đây. Đóng cửa, HNX-
Index đứng tại 64.38 điểm, tăng 0.45 điểm. Thanh
khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh tăng gần 27% so
với phiên trước. Đà tăng điểm vẫn được duy trì tích cực
trên sàn này. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên
giúp cho đường giá bám sát dải trên này và mở đường
cho xu thế tăng giá rất tốt. Một loạt các chỉ báo cho tín
hiệu tích cực như MACD vẫn nằm phía trên đường tín
hiệu và đang gia tăng khoảng cách với đường này.
Cùng với RSI đang tăng trong vùng quá mua và MFI
tăng mạnh vào vùng này cho thấy dòng tiền đang cải
thiện rõ rệt. Trong xu thế tăng này, HNX-Index khả năng
đạt tới ngưỡng 65 điểm không còn xa. Tuy nhiên,
ngưỡng 65 điểm này cũng là ngưỡng cản kỹ thuật của
chỉ số khi tháng 5 vừa qua đã không vượt thành công. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

Trung bình 59 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

57 điểm

62 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng phiên thứ ba liên tiếp lên mức cao nhất trong 2 tuần sau khi Trung Quốc cam kết sẽ
thực hiện cải cách kinh tế với mức độ sâu rộng nhất kể từ ít nhất là những năm 1990. Theo quyết định chính
sách của Đảng Cộng sản Trung Quốc được hãng Tân hoa xã đăng hôm 15/11, nước này cam kết sẽ cho phép
tăng đầu tư của khu vực tư nhân vào các ngành do nhà nước kiểm soát, nới lỏng chính sách kế hoạch hóa gia
đình và mở rộng quyền sử dụng đất cho nông dân. “Trong vài năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến việc đẩy mạnh
thực hiện những cải cách này và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sẽ cải thiện”, một nhà phân tích của
công ty chứng khoán Everbright Securities Co. đánh giá về quyết định của Trung Quốc. Lúc 13h38 giờ Việt Nam,
chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 1% lên 142,94 điểm, với cả 10 nhóm ngành tăng giá. Chỉ số này
đang hướng tới phiên đóng cửa cao nhất kể từ ngày 30/10. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng vọt
2,6%, còn chỉ số Shanghai Composite Index tăng 2,5%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của công ty sản xuất
sữa China Mengniu Dairy tăng 5,1% sau khi các nhà hoạch định chính sách cam kết nới lỏng chính sách một
con cửa nước này. Cổ phiếu của Citic Securities tăng 13% trên thị trường Hồng Kông, dẫn đầu mức tăng của
các công ty chứng khoán. Cổ phiếu của Dwango tăng 17% trên thị trường Tokyo sau khi đã tăng hết biên độ
trong ngày 15/11 khi nhà cung cấp nội dung qua điện thoại di động này nói rằng hãng Nintendo Co đã mua cổ
phiếu của công ty này.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 18/11/2013

Cả 2 sàn hôm nay giao dịch bùng nổ cả cả về thanh khoản và chỉ số. Vn-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong
h h i thá đ t 506 48 điể HNX I d ũ t đỉ h ầ hất à 12/11 à đ t ứ hất kể từ
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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.

Vn-Index dự báo test lại ngưỡng 505 điểm trong phiên tới, nếu lực cầu vẫn mạnh mẽ giúp chỉ số bức phá cùng
thanh khoản tiếp tục duy trì tích cực thì Vn-Index chính thức phá vỡ xu thế đi ngang và quay trở lại xu thế tăng
điểm hướng tới ngưỡng 515 điểm. Trong khi HNX-Index vẫn đang trong xu thế tăng điểm tích cực với ngưỡng
kháng cự 65 điểm.  

hơn hai tháng nay đạt 506.48 điểm. HNX-Index cũng vượt đỉnh gần nhất ngày 12/11 và đạt mức cao nhất kể từ
tháng 6 tới nay, đứng tại 64.39 điểm. Thanh khoản tăng đột biến với giá trị khớp lệnh trên 2 sàn đạt hơn 1900 tỷ
đồng chỉ đứng sau phiên 2000 tỷ đồng ngày 21/06/2013.  

Trang 4

Đã lâu rồi thị trường mới có phiên giao dịch hưng phấn với độ rộng tăng điểm ngày càng mở rộng đến cuối
phiên. Số lượng mã xanh điểm chiếm đa số. Dòng tiền tập trung nhiều vào cổ phiếu lớn trên Hose trong phiên
chiều trong khi Vn-Index chỉ tăng 1.03% thì Vn30-index tăng 1.17%. Trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng tăng
trần hàng loạt, ở thời điểm đóng cửa, HSX có 39 mã tăng trần, HNX có 34 mã tăng trần. Đây là số cổ phiếu kịch
trần nhiều tương đương với phiên thứ 2 tuần trước khi cả Vn-Index và HNX-Index đều tăng tốt. Điều đặc biệt là
phiên nay thị trường tăng điểm không được hỗ trợ cầu từ khối ngoại. Quy mô giao dịch sụt giảm mạnh với tổng
giá trị mua và bán của khối ngoại trên sàn Hose chỉ đạt hơn 150 tỷ đồng. Khối ngoại đã có 5 phiên liên tiếp bán
ròng trên sàn Hose và 7 phiên bán ròng trên HNX tính từ đầu tháng 11 tới nay. Việc khối ngoại quay lại bán ròng
đã không khiến nhà đầu tư lo lắng, thậm chí giao dịch hưng phấn hơn cho thấy xu thế hiện tại trên 2 sàn đang
ngày càng tích cực. Hôm nay, Vn-Index đã chinh phục thành công ngưỡng cản 505 điểm và HNX-Index đang
tiến tới ngưỡng 65 điểm. Xu thế đi ngang trên sàn Hose chưa thực sự dừng lại vì dải Bollinger vẫn chưa thực sự
mở rộng ra, cùng với một số chỉ báo cho tín hiệu quá mua sẽ khiến áp lực bán ra mạnh sớm xuất hiện trong
phiên tới. 

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.


