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Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-
CTCP (PVC) điều chỉnh kế hoạch 5 năm 2011- 2015, với
mức lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 880,45 tỷ đồng. Công
ty dự kiến đóng góp 797,4 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà
nước. Chỉ tính riêng năm 2014, PVC dự kiến doanh thu đạt
3.500 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế là 149 tỷ đồng và dự
kiến đóng góp 120 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước.
Trong một tháng qua, giá cổ phiếu PVC bình quân dao
động trong biên độ 13.800 – 15.100 đồng/cp,
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Ngày 24/12, tại xã Quý Quân, huyện Yên Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang phối
hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh tổ chức lễ khởi công
xây dựng Nhà máy Thủy điện Yên Sơn. Nhà máy Thủy điện Yên Sơn có công suất 70
MW, tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng Nhà máy sẽ
cung cấp cho hệ thống điện quốc gia trung bình 296 triệu kWh/năm. Nhà máy thủy điện
Yên Sơn là bậc thang cuối trên hệ thống sông Gâm. Việc xây dựng nhà máy sẽ tạo ra hồ
chứa có dung tích 9,5 triệu m3 góp phần điều tiết dòng chảy về hạ du, đảm bảo nước
tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp nhất là vào mùa khô, đồng thời tạo cảnh quan phục
vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang. Nhà máy
Thủy điện Yên Sơn được xây dựng trong hơn 3 năm. 

Đầu tư 2.600 tỷ đồng xây Nhà máy thủy điện Yên Sơn

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Điều chỉnh cách tính GDPPVC lên kế hoạch lãi 149 tỷ đồng năm 2014 

Tây Nam Bộ đặt mục tiêu năm 2014 thu ngân sách tăng 6,7% 

FLC: Lợi nhuận 2013 gấp 5 lần năm 2012

Ký hợp đồng xây nhà máy chính dự án Nhiệt điện Vĩnh 

Tổng cục Thống kê đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Bộ trưởng báo cáo
Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng quy mô giá trị tăng thêm (VA) của hoạt
động ngân hàng và dịch vụ nhà tự có tự ở của dân cư vào đầu năm 2013 đồng thời với
việc áp dụng tính toán theo năm gốc 2010 và tính chuyển từ ngành kinh tế (VSIC) 1993
sang VSIC 2007. Quá trình điều chỉnh tăng quy mô giá trị tăng thêm của hoạt động ngân
hàng và dịch vụ nhà tự có tự ở của dân cư dựa vào kết quả của các cuộc điều tra, tổng
điều tra. Kết quả, trong năm nay, GDP cả nước đã tăng 5,42% so với năm 2012. Số liệu
GDP bắt đầu được điều chỉnh từ năm nay (2013) và được sử dụng làm căn cứ xây dựng
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014

Bất động sản là một trong những lĩnh vực then chốt của
CTCP Tập đoàn FLC, nhưng trong năm 2013 không có sản
phẩm mới. FLC luôn đặt mục tiêu tăng trưởng năm sau cao
hơn năm trước, và hoàn thành tốt kế hoạch đó. Kết thúc
năm tài chính 2013, LNTT của FLC ước đạt trên 110 tỷ
đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2012. Trong năm nay, các
khoản phải thu, phải trả trong các hoạt động kinh doanh của 
DN giảm xuống mức thấp, không có dư nợ ngân hàng. Hiện
tại mức lương bình quân của mỗi lao động tại FLC xấp xỉ 10
triệu đồng/ người/ tháng.

Tây Nam Bộ là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Năm 2014, dự toán thu
NSNN trên địa bàn vùng Tây Nam Bộ là 38.793 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng thu NSNN
(không kể thu từ dầu thô) của cả nước, tăng 6,7% so với ước thực hiện năm 2013. Trong

Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng Công ty
Phát điện 3 làm chủ đầu tư, có quy mô công suất khoảng
1.200 MW gồm 2 tổ máy 600 MW nằm trong Trung tâm
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Theo báo cáo từ Cục Thuế Nam Định, thu nội địa tính cân đối tháng 11/2013 là 148 tỷ
đồng. Lũy kế đến hết tháng 11, tổng thu nội địa là 1.602,4 tỷ đồng. Trong đó thu nội địa
tính cân đối là 1.585,2 tỷ, đạt 79% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Loại trừ
thu tiền sử dụng đất thì số thu tháng 11 là 115,7 tỷ đồng, lũy kế là 1.344,8 tỷ đồng đạt
88% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2012. Một số đơn vị thu nội địa tính cân
đối đạt vượt dự toán như Chi cục Thuế huyện Hải Hậu, Chi cục Thuế huyện Ý Yên, Chi
cục Thuế huyện Vụ Bản, phòng Quản lý thuế TNCN, phòng Quản lý các khoản thu từ đất.
Các đơn vị còn lại đều có số thu đạt thấp so với dự toán. Được biết, tỉnh dự kiến chỉ đạo
quyết liệt tập trung thu ngân sách tháng 12 đạt tối thiểu 448 tỷ đồng, tiếp tục rà soát các
khoản thu còn tiềm năng để bù đắp các khoản hụt thu.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,294.61

Nam Định: 11 tháng, thu 1.602,4 tỷ đồng ngân sách Nhà nước Sông Đà 9.09 quyết định dừng đầu tư đối với 2 dự án tại 

đó, thu nội địa là 35.370 tỷ đồng, chiếm 6,96% tổng thu nội địa của cả nước, tăng 7,6% so 
với ước thực hiện năm 2013; thu từ hoạt động XNK là 3.423 tỷ đồng, chiếm 1,53% tổng
thu XNK của cả nước. Ước thực hiện thu NSNN năm 2013 trên địa bàn đạt gần 37.595 tỷ
đồng, chiếm 5,26% tổng thu ngân sách (không kể thu từ dầu thô) của cả nước, đạt 98%
dự toán. Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt gần 34.098 tỷ đồng, chiếm 6,84%
tổng thu nội địa của cả nước, đạt 95,7% dự toán năm.

điện lực Vĩnh Tân. Tổng mức đầu tư của dự án này là 36,7
nghìn tỷ đồng. EVN cho biết, 85% là vốn của gói thầu này là
vốn vay tín dụng của Ngân hàng KEXIM,KSURE (Hàn
Quốc) và Ngân hàng JBIC (Nhật Bản), 15% còn lại là vốn
đối ứng của chủ đầu tư. Dự kiến đưa vào vận hành giai
đoạn 2017 - 2018

Dừng đầu tư dự án Đầu tư cải tạo xây dựng lại nhà A2, B1,
B2, B3 khu tập thể Ngọc Khánh và dự án cải tạo xây dựng
lại khu tập thể Vĩnh Hồ - Quận Đống Đa - Hà Nội. Đối với
những khoản chi phí liên quan đến 2 dự án nói trên mà
chưa hoàn thành thủ tục nghiệm thu thanh toán thì đàm
phán, thương thảo với đối tác để nghiệm thu, thanh toán
phần giá trị đã thực hiện và hạch vào chi phí sản xuất kinh
doanh tại thời điểm hoàn thành chi phí. Trong một tháng
qua, giá cổ phiếu S99 bình quân dao động trong biên độ
4.900 – 6.100 đồng/cp
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Nhật Bản duyệt chi ngân sách kỷ lục

+88.64

+10.07 4,225.36

Tỷ giá USD tăng do lợi suất trái phiếu chính phủ tăng sau quyết định của Fed

Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tài khóa
2014 trị giá 95,88 nghìn tỷ yên (tương đương 921,97 tỷ USD ). Ngân sách mới cho năm
tài khóa 2014-2015 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) đã đánh dấu quyết tâm cân bằng kích
thích tăng trưởng và kiềm chế nợ công, hiện đang cao gấp 2 lần kích thước của nền kinh
tế Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu thụ lên 8% vào tháng 4 năm sau. Thu
thuế ước tính đạt 50 nghìn tỷ yên, tăng 6,9 tỷ yên, nâng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế lên
1,4%.

Tỷ giá đồng Baht của Thái Lan hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm
do giới đầu tư lo ngại bất ổn chính trị kéo dài sẽ cản trở hoạt động đầu tư và gây thiệt hại
lớn cho nền kinh tế nước này. Chỉ trong vòng 2 tháng qua, đồng Baht Thái đã mất giá
4,9%, trong khi chỉ số chính của thị trường chứng khoán Thái Lan “bốc hơi” 7,9%. Trong
phiên giao dịch sáng nay tại Bangkok, tỷ giá đồng Baht giảm 0,4%, còn 32,75 Baht/USD,
mức thấp nhất kể từ ngày 7/6/2010. Trong quý 3 vừa qua, GDP của Thái Lan tăng trưởng
2,7%, mức thấp nhất trong hơn 1 năm.

(Cập nhật 16h35 ngày 23/12/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

505,62

1,254,12

136

91,414,487
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VN-Index dừng lại ở mức 505,62 điểm, giảm 3,06 điểm (-0,60%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 91,414 triệu đơn vị, trị giá 1.254,120 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 26 giao dịch trên HOSE với 6,529 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 157,69 tỷ đồng. Toàn sàn có 79
mã tăng, 136 mã giảm và 88 mã đứng giá. Lúc này, chỉ số VN30-Index
giảm 3,13 điểm (-0,55%) xuống còn 562,85 điểm, với 5 mã tăng giá, 21
mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Cổ phiếu HQC hôm nay cũng tăng
2,6% lên 8.000 đồng/CP và khớp được trên 6,6 triệu đơn vị. Hai cổ
phiếu bất động sản khác là HAR và ITA đã lùi xuống dưới mốc tham
chiếu, nhưng đều khớp được trên 4 triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch,
HAR giảm tới 4,3% xuống 8.900 đồng/CP còn ITA giảm 1,5% xuống
6.600 đồng/CP. Trong khi đó, hàng loạt các mã trụ cột trên sàn HOSE
như GAS, BVH, VNM, VIC, VCB, MSN… đã lùi xuống dưới mốc tham
chiếu, khiến chỉ số VN-Index giảm hơn 3 điểm. Cổ phiếu tăng mạnh
nhất trên HOSE là PXM tăng 100 đồng (+7,69%) lên 1.400 đồng/cp,
khối lượng giao dịch đạt 92.340 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 ra 2,26 triệu đơn vị, mua vào
gần 3,7 triệu đơn vị, trong đó, mã PNJ được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 708.630 đơn vị. Hiện PNJ đứng ở mức giá 3200 đồng/cp
(+4,6%), tổng khối lượng giao dịch đạt 298.620 đơn vị. Trên HNX, khối
ngoại bán ra 428.800 đơn vị và mua vào 769.700 đơn vị, trong đó mã
SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 100.900 đơn vị
(chiếm 3,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 2.500 đơn
vị.

769,700  

68,12

2,258,980 428,800  

3,706,430

BÁN

Trang 2

TỔNG KL

625,42

73,801,811

TỔNG QUAN GD NĐTNN

94

112

77

-0,18

SÀN HCM

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index đứng ở mức 68,12 điểm, giảm 0,18 điểm (-0,27%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 73,802 triệu đơn vị, trị giá 625,42 tỷ đồng.
Trong đó có 120 giao dịch thỏa thuận với 21,539 triệu cổ phiếu, trị giá
203,82 tỷ đồng. Toàn sàn có 94 mã tăng, 112 mã giảm và 171 mã
đứng giá. Lúc này, chỉ số HNX30-Index giảm 0,48 điểm (-0,37%),
xuống còn 129,44 điểm, với 5 mã tăng, 15 mã giảm và 10 mã đứng
giá. Đáng chú ý, mã SHN đã chính thức tăng trần lên tới 17 phiên liên
tiếp. Trong phiên hôm nay mã này khớp lệnh được 8,61 triệu đơn vị và
vẫn còn dư mua giá trần 2,48 triệu đơn vị. Trong khi đó, PVX cũng tiếp
tục chạm mức giá trần và khớp được 3,16 triệu đơn vị, trong khi có dư
mua giá trên lên đến 12,63 triệu đơn vị. Hôm nay là ngày giao dịch
21.599.998 CP của CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB) trên HNX,
với mức giá 12.400 VND chào sàn. Khép phiên giao dịch, PVB tăng
trần (29,8%), tức 3.700 đồng lên mức 16.100 đồng/CP. Bên trong
nhóm HNX-30, các mã như VND, VCG, SHB, SCR, NTP… đã chìm
trong sắc đỏ. Mã SCR giảm 2,5% xuống 7.900 đồng/CP và có giao
dịch khớp lệnh được 6,36 triệu đơn vị.
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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

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

25/12/2013
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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

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. 

Trang 3
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ TƯ

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch theo chiều hướng thận trọng hơn sau phiên
giao dịch khởi sắc trước đó. Đóng cửa, Vn-Index để
mất tới 3.06 điểm xuống 505.62 điểm. Thanh khoản
cũng sụt giảm theo với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn
1000 tỷ đồng. Phiên nay sắc đỏ bao trùm toàn thị
trường từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đến nhóm cổ
phiếu penny, tuy nhiên mức giảm không quá mạnh. Các
chỉ báo hiện tại cho thấy xu thế đi ngang vẫn còn duy
trì. Dải Bollinger vẫn đang kéo ngang với dải dưới là
502 điểm và dải trên là 513 điểm. Trong khi chỉ báo RSI
vẫn đang vận động hẹp cùng với MACD đang dao động
dưới đường tín hiệu cho tín hiệu không tích cực. Mấy
phiên nay đường MFI đã giảm mạnh trở lại cho thấy
dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Với thanh khoản
và các tín hiệu hiện tại thì xu thế đi ngang tiếp tục duy
trì trên sàn này với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm. 

EX

NHẬN ĐỊNH  

495 điểm
515 điểm

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

502 điểm

Mạnh

Yếu

Điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó. Đóng
cửa HNX-Index giảm 0.18 điểm xuống 68.12 điểm. Tín
hiệu điều chỉnh để xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng với
một loạt các mã dao động chủ yếu quanh tham chiếu.
Thanh khoản bên sàn này duy trì vẫn khá tốt với tổng
giá trị giao dịch đạt hơn 600 tỷ đồng trong đó giá trị
khớp lệnh đạt hơn 400 tỷ đồng. Các chỉ báo trên sàn
này vẫn khá tích cực khi dải Bollinger vẫn tiếp tục mở
rộng lên phía trên, đồng thời áp lực điều chỉnh đã kéo
đường giá bám sát dải trên của Bollinger. Bên cạnh đó
chỉ báo STO cũng sắp ra khỏi vùng quá mua nên áp lực
bán sẽ được giảm bớt. Chỉ báo MACD vẫn đang gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu và cắt lên trên
đường này, cùng với MFI cũng tăng mạnh trong vùng
quá mua do đó tín hiệu tích cực vẫn duy trì. Tuy nhiên,
trong các phiên tới, áp lực điều chỉnh chưa được giảm
bớt khi trên sàn này chưa có nhịp điều chỉnh đáng kể
nào. Ngưỡng 69 điểm là ngưỡng kháng cự trước mắt. 

71 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trung bình

75 điểm

Yếu

67 điểm

530 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 65 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

63.5 điểm

69 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á (trừ nhật bản) đã tăng trở lại sau khi số liệu cho thấy sự phục hồi kinh tế Mỹ khá tốt và
ngân hàng trung ương của Trung Quốc rút tiền để giảm bớt một cuộc khủng hoảng tiền mặt. Chỉ số MSCI
Châu Á Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,4 phần trăm lên 463,87 lúc 02h:10ph theo giờ Hồng Kông. Đóng 
cửa trái chiều Chỉ số Topix của Nhật Bản ( TPX) giảm 0,3 phần trăm khi các thị trường Nhật Bản mở cửa trở lại
sau kỳ nghỉ . Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.2 phần trăm . Chỉ số S & P /ASX 200 của Úc tăng 0.7 phần
trăm . Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 1 phần trăm . Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0.4 phần
trăm , và Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0.1 phần trăm . Trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1.1
phần trăm  thì chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,1 phần trăm .

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/12/2013

Xu thế điều chỉnh bao trùm cả thị trường ngay từ đầu phiên sáng nay sau phiên giao dịch khởi sắc trước đó.
Chốt phiên cả 2 sàn điều chỉnh nhẹ với giao dịch thận trọng là chủ yếu. Và không thấy áp lực bán mạnh ở phiên
nay là điểm tích cực. Thanh khoản cả 2 sàn sụt giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn giữ ở mức ổn định. 

THỨ TƯ

25/12/2013

ắ ề
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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.

Hiện tại, các chỉ báo kỹ thuật trên sàn Hose cho thấy thị trường vẫn đi ngang với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm.
Trong khi HNX-Index có xu thế tăng khá tốt và đang tiến tới ngưỡng 69 điểm. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận
trọng với nhóm cổ phiếu đầu cơ và khuyến nghị tiếp tục bán ra ở nhóm cổ phiếu này. Đồng thời nhà đầu tư nên
cơ cấu dần sang nhóm cổ phiếu cơ bản tốt. �

Trang 4

Xét chung cả phiên hôm nay không có gì đáng chú ý lắm vì giao dịch cả thị trường đều thận trọng với sức mua
khá yếu khi chỉ tập trung mua ở vùng giá thấp. Đồng thời điểm tích cực từ phía người bán khi áp lực chốt lời chỉ
treo ở giá cao và không phải bán bằng mọi giá. Giao dịch ở cổ phiếu FLC đáng chú ý với biên độ dao động tối
đa từ sàn lên trần tức 14%. Thanh khoản ở cổ phiếu này cũng tăng đột biến với hơn 13 triệu cổ phiếu khớp
lệnh. Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều dao động rất yếu, sự phân hóa vẫn tiếp tục khi chỉ một số mã còn giao
dịch với sắc xanh. Đánh giá phiên hôm nay không phải là phiên không xấu khi phản ứng thận trọng là điều dễ
hiểu và giao dịch phải trùng lại test lại cầu và cung tại vùng giá vừa thiết lập. Ở thời điểm này chúng tôi vẫn giữ
quan điểm tích cực về xu hướng hiện tại. Vn-Index vẫn tiếp tục đi ngang nhưng với thanh khoản đã tăng dần
lên thì có thể nhìn nhận giai đoạn đi ngang này là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị bứt phá khỏi ngưỡng 515 điểm.
Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu VN30 sau giai đoạn tích lũy vừa qua, thậm chí có nhóm đã giảm tương đối, vì vậy
kỳ vọng dòng tiền quay trở lại nhóm này khá cao. Trong khi sàn HNX sẽ sớm bước vào giai đoạn điều chỉnh vì
sau sàn này cần một nhịp điều chỉnh đáng kể sau giai đoạn tăng trưởng vừa qua với ngưỡng kháng cự 69
điểm. �

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.


