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Công ty cổ phần CMI Stone công bố Nghị quyết HĐQT thực
hiện SXKD 9 tháng đầu năm 2013 và biên bản họp Hội
đồng quản trị. Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả triển
khai 9 tháng đầu năm 2013. Tổng doanh thu 26, 19 tỷ đồng,
đạt 94% so với kế hoạch đặt ra. LNST 2.477 tỷ đồng, giảm
gần 40% so với kế hoạch đặt ra (4,199 tỷ đồng). So với kế
hoạch cả năm 2013, công ty đạt 55,4% doanh thu và 15,7%
LNST so với kế hoạch đặt ra.
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Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 1 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An tăng 0,36% so
với tháng trước. Trong đó hàng hóa tăng 0,4 3 % và dịch vụ tăng 0,15% ; bình quân cùng
kỳ so với năm trước tăng 6,74%. So với tháng trước, trong hàng hóa, nhóm ngành lương
thực – thực phẩm tăng 0,65% ( lương thực tăng 1,89% và thực phẩm tăng 0,24%), nhóm
ngành phi lương thực – thực phẩm tăng 0,20%. Trong 11 yếu tố cấu thành chỉ số giá tiêu
dùng trong tháng 11 năm 2013, chỉ trừ 2 nhóm có chỉ số giá giảm (giao thông và bưu
chính – viễn thông), còn lại 9 nhóm có chỉ số giá tăng (hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ
uống và thuốc lá; may mặc, mũ, nón, giày dép; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây
dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; thuốc và dịch vụ y tế; văn hóa, giải trí và du lịch; giáo
dục; hàng hóa và dịch vụ khác).

CPI tháng 11/2013 của tỉnh Long An tăng 0,36% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lâm Đồng: nợ thuế cà phê chiếm 2/3 nợ thuế toàn tỉnhCMI: Nghị quyết HĐQT thực hiện SXKD 9 tháng đầu 

Lương tối thiểu vùng sẽ tăng tối đa 350.000 đồng/tháng

9 tháng, Petrolimex lãi ròng 1.280 tỷ đồng

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tăng trưởng tốt, LNST 9 tháng
hoàn thành 76% kế hoạch

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa công bố danh sách 23 công ty, doanh nghiệp trên toàn tỉnh
Lâm Đồng đang chây ỳ, nợ đọng tiền thuế. Theo cơ quan này, tính đến thời điểm tháng
10 - 2013, nợ thuế toàn tỉnh là 293 tỉ đồng. Trong đó, số nợ thuế cà phê chiếm 2/3 số nợ
thuế toàn tỉnh. Nguyên nhân do thời gian gần đây các công ty, doanh nghiệp kinh doanh
cà phê làm ăn thua lỗ, phá sản. Theo bà Phan Thị Vịnh - phó cục trưởng Cục Thuế Lâm
Đồng, cơ quan này đã nhiều lần cưỡng chế, thu hồi giấy phép kinh doanh, phong tỏa tài
khoản các doanh nghiệp này nhưng do họ đã thế chấp tại các ngân hàng thương mại nên
vẫn không thu được thuế.

9 tháng đầu năm, Petrolimex đạt gần 145.614 tỷ đồng
doanh thu thuần giảm 3%, LNST 1.280 tỷ đồng, tăng 76%
so với cùng kỳ. Tính đến 30/9/2013, tiền và các khoản
tương đương tiền của Petrolimex đạt hơn 8.185 tỷ đồng,
hàng tồn kho lên đến 18.784 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho
xăng dầu hơn 12.300 tỷ đồng và hàng đang mua trên
đường đi hơn 4.000 tỷ đồng. Riêng quý III, doanh thu thuần
của Petrolimex ở mức 46.382 tỷ đồng, giảm 5% so với quý
III/2012. Lãi ròng sau thuế đạt 592,5 tỷ đồng, tăng 51% so
với cùng kỳ năm trước. �

Từ ngày 1/1/2014 tới, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ
hợp tác, trang trại, hộ gia đình…sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng từ 1,9 triệu đến
2,7 triệu đồng/tháng. Đó là nội dung chính trong Nghị định 182/2013 quy định mức lương

Doanh thu thuần quý 3/2013 và 9T2013 lần lượt đạt 1.293,6
tỷ và 3.711,3 tỷ - tăng 11,3% và 19,9% so với cùng kỳ. 9
tháng đầu năm, tỷ lệ giá vốn/doanh thu đã tăng thêm 2% so
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Đó là số liệu theo dự thảo "Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an
ninh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014" mà UBND tỉnh Bình Dương nêu ra
trong cuộc họp được tổ chức ngày 19/11. Theo đó, trong năm 2013, GDP bình quân đầu
người đạt 52,7 triệu đồng, GDP toàn tỉnh tăng 12,8% (kế hoạch là 12,5%), cơ cấu kinh tế
công nghiệp- dịch vụ- nông nghiệp có tỷ trọng tương ứng 61,3- 35,3- 3,4%, kim ngạch
xuất khẩu ước đạt 14,443 tỷ USD, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,229 tỷ USD. Tính đến
thời điểm hiện tại, Bình Dương có 2.206 dự án FDI, tổng vốn là 18,660 tỷ USD. UBND
Bình Dương phấn đấu GDP năm 2014 tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu tăng 16,5%, thu
hút vốn FDI khoảng 1 tỷ USD và tạo 45.000 việc làm cho người lao động.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,967.03

Bình Dương: Năm 2013, GDP bình quân đạt 52,7 triệu/người NIS: Lãi ít còn bị phạt thuế

tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,
trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế
Nghị định 103/2012, vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Theo đó, người lao
động trong các tổ chức nói trên sẽ được hưởng mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ
ngày 1/1/2014 như sau: Vùng 1 là 2,7 triệu đồng/tháng; vùng 2 là 2,4 triệu đồng/tháng;
vùng 3 là 2,1 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 1,9 triệu đồng/tháng.

với năm 2012 khiến cho lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 2,2%.
Trong khi đó các chi phí đều tăng khá cao, đặc biệt là chi
phí tài chính với mức tăng 51,1% tương đương 25,1 tỷ đã
khiến cho LNST của VHC trong 9T2013 giảm 14%, dừng lại
ở con số 160,4 tỷ, hoàn thành 76,4% kế hoạch.

Theo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của
Công ty thời kỳ từ năm 2020-2012, NIS bị truy thu thuế, tiền
phạt nộp chậm số tiền 103,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, NIS
còn chịu phạt vi phạm hành chính với mức tiền hơn 19 triệu
đồng do chậm nộp khoản tiền thuế truy thu trên. Như vậy,
NIS sẽ bị truy thu và nộp phạt thuế 122,6 triệu đồng. Quý
III/2013, NIS đạt doanh thu thuần 11,85 tỷ đồng và LNST
118 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt hơn 37 tỷ đồng
doanh thu thuần và LNST 350 triệu đồng.
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9,181.49

15,076.08

Trung Quốc khuyến khích thành lập ngân hàng tư nhân

-11.80

-7.13 4,265.16

Tỷ giá yên/euro ở mức cao nhất trong 4 năm qua sau phát biểu của ECB

Riêng trong hai tuần đầu tháng này, Tổng cục Công Thương quốc gia Trung Quốc đã phê
chuẩn thành lập 14 ngân hàng tư nhân, nâng tổng số ngân hàng tư nhân ở nước này lên
con số 36. Mới đây, Ủy ban Giám sát Ngân hàng Trung Quốc đã điều chỉnh các hạng
mục cấp phép đối với ngân hàng thương mại vốn đầu tư trong nước. Theo một chuyên
gia tài chính thuộc Công ty Tư vấn đầu tư Trung Quốc, “ra sức phát triển ngân hàng tư
nhân là phương châm chiến lược được xác định ở cấp quốc gia, là biện pháp quan trọng
để cải cách thị trường ngành tài chính” của Trung Quốc.

Giá trị đồng euro ở mức cao nhất so với đồng yên sau khi một thành viên trong ban điều
hành ECB cho rằng ECB cần phải "hết sức thận trọng" trong việc sử dụng lãi suất âm để
đối phó với mức lạm phát thấp. USD chạm mức thấp nhất trong vòng 2 tuần do ông
Charles Evans, chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, cho rằng Fed chưa nên cắt giảm
chương trình nới lỏng định lượng (QE) cho tới khi thị trường lao động phục hồi. Tỷ giá
đồng EUR so với đồng yên tăng 0,4% lên 135,57 yên/EUR sau khi chạm đỉnh 135,71
yên/EUR, đây là mức cao nhất kể từ 11/2009.

(Cập nhật 17h45 ngày 20/11/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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0.81

68

VN-Index dừng lại ở mức 505,52 điểm, tăng 0,81 điểm (0,16%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 107,162 triệu đơn vị, trị giá 1.448,75 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 31 giao dịch trên HOSE với 3,71 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 235,76 tỷ đồng. Toàn sàn có tới
159 mã tăng và 81 mã đứng giá trong khi chỉ có 64 mã giảm giá. Chỉ
số VN30-Index tăng 1,55 điểm (0,27%) lên mức 566,44 điểm, với 15
mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Dòng tiên phiên hôm
nay tiếp tục đổ đồn vào các cổ phiếu vừa và nhỏ trên sàn HOSE.
Trong đó, nhóm cổ phiếu khoáng sản và dầu khí như KMR, KSA, KSH,
KSS, KTB, LCM, PXI, PTL, PXL… đã đua nhau tăng trần. Bên cạnh
đó, các mã cổ phiếu bất động sản như FLC, ITA, HQC, HAR… cũng đã
tăng giá và có giao dịch rất mạnh. Trong đó, mã ITA tăng 4,7% lên
6.700 đồng/CP và khớp lệnh lên tới 11,07 triệu đơn vị. Mã FLC cũng
tăng tới 4,9% lên 6.400 đồng/CP và khớp được 7,01 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán 7,7 triệu đơn vị, mua vào 8,7
triệu đơn vị, trong đó mã Mã HPG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 578.070 đơn vị (chiếm 82,0% tổng khối lượng giao dịch). Hiện
đứng ở mức giá 4000 đồng/cp (+1,5%), tổng khối lượng giao dịch đạt
705.190 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1.227.900
đơn vị và bán ra 1.857.000 đơn vị. 
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HNX-Index đứng ở mức 64,62 điểm, tăng 0,26 điểm (0,40%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 45,306 triệu đơn vị, trị giá 346,38 tỷ đồng.
Toàn sàn có 166 mã tăng, 62 mã giảm và 151 đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 0,64 điểm (0,52%), lên mức 123,25 điểm, với 17
mã tăng, 3 mã giảm và 10 mã đứng giá. 3 mã còn giảm giá trong nhóm 
HNX-30 là BVS, DBC và PVS. Trong đó, mã PVS giảm 0,5% xuống
18.100 đồng/CP và khớp được 2,05 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc
xanh đã bao trùm các mã VGS, VCG, SCR, NTP… Khép phiên giao
dịch, SCR tăng 2,8% lên 7.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HNX, đạt 4,34 triệu đơn vị. Mã VCG tăng 1% lên 9.900 đồng/CP và
cũng khớp được 2,53 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX
vẫn thu hút được dòng tiền khá tốt. Phiên hôm nay, mã này tăng 4%
lên 2.600 đồng/CP và khớp được 3,75 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn
dư bán giá trần tới 1,87 triệu đơn vị.
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KMR Công ty Cổ phần Mirae (HOSE). Cổ phiếu KMR tiếp tục tăng
trần sau phiên 18/11 điều chỉnh giảm, tăng 6,7% lên 8.000 đồng/ 1 cổ
phiếu so với phiên giao dịch ngày 19/11. Với mức giá này KMR cũng
đã xác lập mức giá cao nhất trong vòng 2 năm qua, cao gấp 3,64 lần
so với phiên ngày 17/5/2013 (2.200đồng/cổ phiếu). Tổng khối lượng
giao dịch trong phiên hôm nay đạt 6,8 tỷ đồng. Trong tổng số 14 phiên
giao dịch kể từ đầu tháng 11 thì mã KMR có tổng cộng 12 phiên tăng,
9/14 phiên tăng trần. Nguyên nhân tăng giá cổ phiếu một phần được
giải đáp khi KMR công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu
năm với lãi tăng đột biến. LNST riêng quý 3 của coong ty đạt gần 12 tỷ
đồng, tăng 9,72 tỷ đồng so với cùng kỳ tương đương mức tăng 433%
so với cùng kỳ. P/E hiện tại đạt 19,69 lần.

ICF Cô t Cổ hầ Đầ t Th i Thủ Sả (HOSE) ICF ó

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

21/11/2013

NHẬN ĐỊNH  

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

ICF Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (HOSE). ICF có
phiên thứ 4 tăng trần liên tiếp lên 5.000 đồng/ 1 cổ phiếu. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 373,5 triệu đồng. Đây là mức giá cao nhất ICF xác
lập đợc trong vòng 1 năm qua, tăng khoảng 189% so với giá thấp nhất
vào ngày 11/9/2013 (2.650 đồng/cổ phiếu). Nguyên nhân tăng giá là do 
ICF công bố kết quả kinh doanh quý III/2013 với các chỉ tiêu tài chính
cơ bản đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần có
mức tăng trưởng 73,7% khi đạt 54,3 tỷ và tăng và 41% ở kỳ 9 tháng
đạt 98,52 tỷ đồng. Tuy nỗ lực nhiều trong hoạt động bán hàng nhưng
Incomfish vẫn chỉ đạt mức lãi chưa đầy 1 tỷ đồng 9 tháng đầu năm
2013. Đây là mức sinh lợi khá thấp so với quy mô vốn điều lệ 128 tỷ
đồng và quy mô tổng tài sản gần 400 tỷ đồng. P/E hiện tại đạt 20,98
lần.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ NĂM

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Sắc xanh đã trở lại với Index trong phiên chiều cùng với
tăng trở lại của thanh khoản đã giúp Vn-Index lấy lại
được mốc 505 điểm. Đóng cửa, Vn-Index tăng nhẹ
0.81 điểm lên 505.52 điểm. Tổng giá khối lượng giao
dịch đạt hơn 107 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 1400 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu khoáng sản
là nhóm ghi nhận dòng tiền vào mạnh ngay từ ít phút
buổi sáng với đồng loạt các mã của ngành này tăng
trần. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh nhỏ vận động
hẹp dưới dải trên của Bollinger. Bên cạnh đó STO vẫn
đang trong vùng quá mua cho tín hiệu điều chỉnh chưa
dừng lại. Cây nến đỏ nhỏ nằm sát phía trên dải
Bollinger cho thấy tâm lý giằng co tại ngưỡng này vẫn
cao. Trong phiên tới, dự báo đường giá tiếp tục giằng
co quanh ngưỡng 505 điểm.

460 điểmD
EX

NHẬN ĐỊNH  

470 điểm
505 điểm

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Đảo chiều thành công ở ít phút cuối đã giúp HNX-Index
ghi được 0.26 điểm lên 64.62 điểm. Thanh khoản
chuyển biến tích cực với giá trị giao dịch đạt hơn 346 tỷ
đồng, tăng đáng kể so với phiên giao dịch trước đó.
Các cổ phiếu dẫn dắt và vốn hóa lớn duy giảm là
nguyên nhân chính khiến chỉ số duy trì sắc đỏ ở phiên
sáng. Và sự phục hồi trở lại ở nhóm này cuối phiên đã
cứu nguy cho chỉ số. Giao dịch vẫn tích cực khi dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên. MACD cũng gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu, cùng với RSI và
MFI đang tăng mạnh vào vùng quá mua ủng hộ xu thế
hiện tại. Tuy nhiên STO lại đang tăng mạnh trong vùng
quá bán ở phiên nay cho tín hiệu áp lực bán mạnh sẽ
xảy ra trong các phiên tới. Ngưỡng kháng cự hiện tại
ngưỡng 65 điểm. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trung bình

65 điểm

Yếu

61 điểm

515 điểm

Mạnh

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 giảm phiên thứ hai liên tiếp, với cổ phiếu các ngân hàng Australia dẫn đầu mức giảm, khi
nhà đầu tư lo ngại rằng chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đang được định giá cao nhất kể từ tháng 5. Lúc
10h39 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 142,42 điểm. Chỉ số này đã tăng
0,9% kể từ đầu tuần đến ngày 19/11, khiến giá trị chung của chỉ số này trở nên đắt nhất trong vòng 8 tháng. “Có
bằng chứng về việc chốt lãi,” một nhà phân tích của hãng CMC Markets nhận định. Thị trường đã tăng trước đó
trong tuần sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách sâu rộng nhất kể từ những năm 1990, thúc đẩy hy
vọng về tốc độ tăng trưởng của kinh tế nước này. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Australia & New
Zealand Banking Group (ANZ) và Commonwealth Bank of Australia đều giảm hơn 1% trên thị trường Sydney.
Cổ phiếu của WorleyParsons giảm 25% khi công ty kỹ thuật dầu khí lớn nhất Australia hạ dự báo lợi nhuận. Cổ
phiếu của Micronics Japan tăng 21% trên thị trường Tokyo sau khi hãng sản xuất phụ kiện điện tử này nâng dự
báo lợi nhuận cả năm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/11/2013

Sắc xanh đã trở lại bảng điện tử với giao dịch khởi sắc ở nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa trên cả 2 sàn. Vn-Index đã
giành lại được ngưỡng 505 điểm, đứng tại 505.52 điểm, trong khi HNX-Index cũng đảo chiều thành công ở phút
cuối, tăng 0.4% lên 64.62 điểm. Thanh khoản phục hồi trên cả 2 sàn so với phiên trước cho thấy xu thế vẫn
đang tích cực.

THỨ NĂM

21/11/2013

Tâm lý thận trọng vẫn duy trì trong ít phút buổi sáng với giao dịch lình xình ở hầu hết các mã trên sàn đặc biệt ở
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Với diễn biến như hôm nay khi dòng tiền có dấu hiệu luân phiên vào nhóm cổ phiếu đầu cơ penny thì trong các
phiên tới, khi việc đẩy giá lên khá dễ dàng ở nhóm cổ phiếu này thì nhà đầu tư có thể tiếp tục tìm đến những cổ
phiếu đầu cơ quen thuộc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đánh giá rủi ro cao ở những cổ phiếu này. Trong khi những
cổ phiếu chỉ số cơ bản tốt vẫn đang trong trạng thái tích lũy. Vì vậy khuyến nghị nhà đầu tư canh chốt lời dần
những cổ phiếu tăng nóng và cơ cấu sang những cổ phiếu cơ bản. 

Trang 4

Tâm lý thận trọng vẫn duy trì trong ít phút buổi sáng với giao dịch lình xình ở hầu hết các mã trên sàn đặc biệt ở
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Giao dịch đáng chú ý ngay từ đầu phiên là giao dịch khởi sắc ở nhóm cổ phiếu bất
động sản đã khiến hầu hết mã trên sàn này đều đạt mức giá trần thậm chí là dư mua trần. Trong phiên buổi
chiều, dòng tiền dường như chuyển hướng từ nhóm cổ phiếu lớn sang cổ phiếu đầu cơ penny. Nhiều mã nhỏ
đồng loạt tăng trần với sức mua cải thiện. Trên sàn Hose, dòng tiền cải thiện vào nhóm cổ phiếu bất đống sản
như ITA, ITC, KBC đã giúp những mã này lấy lại được sắc xanh. Xét phân tích kỹ thuật, phiên hôm nay vẫn là
phiên Vn-Index trong trạng thái tích lũy tại ngưỡng 505 điểm khi kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân nhỏ
nằm sát dải trên của Bollinger. Dòng tiền vẫn có sự phân hóa rõ rệt và việc tìm kiếm lợi nhuận khá khó khăn
trong giai đoạn chỉ số đi ngang này. Tuy nhiên, trạng thái tích lũy này là cần thiết để Vn-index có thể tiến tới
ngưỡng xa hơn là 510 và 515 điểm trong thời gian tới. Trong khi HNX-Index vẫn đang trong đà tăng, nhưng tín
hiệu quá mua đã xuất hiện vì vậy áp lực bán gia tăng mạnh trong vùng 65 điểm. Vì vậy khả năng HNX-Index
bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn tại ngưỡng này là khá cao.

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.


