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Trong vòng 10 năm tới, Việt Nam cần khoảng 500 tỷ USD để đầu tư, phát triển hạ tầng
gồm các công trình điện, nước, bến cảng, sân bay. Ý kiến của ông Lê Văn Tăng, cục
trưởng Cục Đấu thầu (Bộ Kế hoạch - đầu tư), cho biết tại hội thảo Sáng kiến nhằm đạt
hiệu quả cao trong đấu thầu ngày 4/8. Hội thảo do Bộ Kế hoạch - đầu tư phối hợp với
Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ tổ chức. Ông Tăng cho biết: "Trong khi đó, việc
huy động nguồn lực trong nước dự kiến chỉ đạt hơn 200 tỷ USD. Như vậy, ước tính
chúng ta thiếu khoảng 60% tổng nhu cầu vốn cho các công trình, dự án phát triển hạ
tầng. Nếu không huy động từ nhà đầu tư tư nhân cả trong và ngoài nước thì nguồn lực
từ ngân sách nhà nước không thể đáp ứng đủ vốn để phát triển cơ sở hạ tầng."

Việt Nam cần 500 tỷ USD để đầu tư hạ tầng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu dệt may vượt điện thoại Thủy sản 4 lãi sau thuế quý II/2014 đạt 5,4 tỷ đồng

Bãi bỏ 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Tháng 7 so với cùng kỳ, sản lượng quần áo mặc thường ước đạt 265,9 triệu cái, tăng
4,7%; sản xuất vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 30,1 triệu m2, tăng 20,2%; sản xuất vải
dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 71,6 triệu m2, tăng 19,1%. Tính chung 7
tháng, quần áo mặc thường tăng 10,6%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 18,7%; vải dệt từ
sợi tổng hợp tăng 3,2%. Với những nỗ lực của toàn ngành, Dệt may đã vượt qua điện
thoại để trở thành ngành đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tháng 7
năm 2014 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 2,1 tỷ USD, tăng 11,1% so với
tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ,

Nhựa Bình Minh: 6 tháng EPS công ty mẹ đạt 4.170
đồng

Xây lắp Dầu khí miền Trung tiếp tục lỗ hơn 10 tỷ đồng

Quí 2/2014, doanh thu thuần đạt 604,76 tỷ đồng tăng nhẹ
gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái; Tỷ trọng giá vốn hàng
bán trong doanh thu thuần cao hơn cùng kỳ nên lợi nhuận
gộp đạt 167,68 tỷ đồng giảm 2,3% so với quý 2/2013. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014 doanh thu thuần đạt 1.093,6 tỷ
đồng tăng gần 11%; LNST đạt 189,65 tỷ đồng giảm nhẹ
1% so với cùng kỳ 2013 tương đương EPS đạt 4.170
đ/CP. Năm 2014, BMP lên kế hoạch doanh thu 2.200 tỷ
đồng và LNTT 500 tỷ đồng.

Doanh thu quý II của CTCP Thủy sản số 4 đạt 193 tỷ
đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ giá vốn
hàng bán trên doanh thu thuần tăng từ 81% trong quý
II/2013 lên 84% trong quý II năm nay. Công ty lãi sau thuế
quý II 5,4 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu công ty là 368 tỷ
đồng và đạt 33% kế hoạch năm 2014. Doanh thu chủ yếu
là từ bán hàng thủy sản, chiếm hơn 99%.

Trong 12 thủ tục vừa được bãi bỏ có 2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải quan; 4 thủ tục
cấp Cục Hải quan; 6 thủ tục cấp Chi cục Hải quan. 2 thủ tục thuộc cấp Tổng cục Hải
quan được bãi bỏ là: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu với quyết định hành chính

Doanh thu quý II đạt 5,5 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ
năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng mạnh,
tăng 94% khiến lợi nhuận gộp vẫn ở mức âm 0,25 tỷ
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UBND TPHCM vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện, xây dựng các đề án, chương trình; tham
mưu cho lãnh đạo TP các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ
trợ trên địa bàn TP; theo dõi, đôn đốc và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và
triển khai thực hiện các chương trình, đề án về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Sở Công
Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo chủ trì,
phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa
bàn TP giai đoạn (2015 - 2020), định hướng đến năm 2025.

Dow Jones 16,569.28

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển công nghiệp hỗ trợMobifone lãi 4.600 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Nhật Bản công bố các biện pháp trừng phạt tài chính với Nga 

trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan và Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai với
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan tại Cục Hải quan. Với việc bãi bỏ thêm 12
thủ tục hành chính lần này số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đang tiếp tục
chiều hướng cắt giảm trong những năm gần đây. Nếu như cuối năm 2009, số thủ tục
hành chính trong lĩnh vực hải quan là 231 thì đến năm 2012 giảm xuống còn 178 và
theo quyết định mới hiện nay giảm xuống còn 164.

đồng. Các loại chi phí tài chính, chi phí quản lý đồng loạt
giảm 36% và 82%, tuy nhiên doanh thu tài chính giảm hơn
300 lần so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 3,5 triệu đồng,
Điều đó đẩy lợi nhuận quý này tiếp tục ở mức âm 10,5 tỷ
đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu đạt 5,4 tỷ
đồng, giảm 63% so với 6 tháng 2013, lợi nhuận tiếp tục
âm 22 tỷ đồng.

-3.39

S&P 500

Doanh thu của Mobifone trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt
20.200 tỷ đồng, đạt 56,5% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt
4.600 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm. Giám đốc Mobifone 
Mai Văn Bình cho biết doanh nghiệp này đã thực hiện
xong kiểm toán 6 tháng đầu năm 2014 , sẵn sàng cho việc
bàn giao từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong
6 tháng đầu năm 2014, VTC đạt doanh thu 1.700 tỷ đồng,
lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng...

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD đi ngang, gần chạm mức cao nhất 10 tháng

Nhật Bản đã công bố các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 40 cá nhân và 2 tổ chức
liên quan việc sáp nhập Crimea vào Nga và tình trạng mất ổn định ở miền đông
Ukraine. Quyết định này nhằm phong tỏa tài sản của những người có tên trong danh
sách, giữa bối cảnh Tokyo hợp sức với Phương Tây để gây sức ép với Moskva nhằm
tác động tới lực lượng ly khai ở Ukraine để đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng
hoảng hiện nay. Các biện pháp của Nhật Bản nhằm vào các nhân vật thân Nga hàng
đầu, ví như cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và người tạm thời đứng đầu
CH Crimea Sergey Aksyonov.

13.84
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USD duy trì dưới đỉnh cao nhất hơn 10 tháng so với các đồng tiền mạnh do ảnh hưởng
của báo cáo việc làm đã giảm bớt. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng
tiền mạnh - duy trì ở 80,320 điểm. Euro dao động trong khoảng 1,3409 USD/EUR đến
1,3433 USD/EUR và dừng lại ở 1,3421 USD/EUR khi kết thúc phiên. Hôm qua (ngày
4/8), ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha cho biết sẽ tung gói cứu trợ 6,6 tỷ USD cho
ngân hàng Banco Espirito Santo, xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ khủng
hoảng tài chính ở châu Âu. Điều này cũng có nghĩa là ngân hàng trung ương Bồ Đào
Nha sẽ kiểm soát ngân hàng Banco Espirito Santo.
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VN-Index dừng lại ở mức 607,73 điểm, tăng 8,69 điểm (1,45%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 86,6 triệu đơn vị, trị giá 1.619,63 tỷ đồng.
Toàn sàn có 166 mã tăng, 58 mã giảm và 80 mã đứng giá. Đáng chú ý
nhất trên sàn HOSE, mã GAS bất ngờ tăng mạnh 5.000 đồng lên
117.000 đồng/CP và là nhân tố chính giúp chỉ số VN-Index bứt phá
mạnh ở cuối phiên giao dịch. Được biết, Tổng công ty khí Việt Nam –
CTCP (GAS) công bố kết quả kinh doanh chi tiết của công ty mẹ.
LNST quý II của công ty mẹ GAS đạt 3.054 tỷ, tăng 6% cùng kỳ năm
trước, lũy kế 6 tháng đạt hơn 6.200 tỷ, giảm 11% cùng kỳ 2013.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 80 12 điểm tăng 0 59 điểm
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4,2 triệu đơn vị và bán ra 4,7
triệu đơn vị, trong đó SAM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.106.160 đơn vị (chiếm 16,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 358.840 cổ phiếu và bán ra 807.116 cổ phiếu.

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 80,12 điểm, tăng 0,59 điểm
(0,74%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 43,8 triệu đơn vị, trị giá 572,67
tỷ đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng, 57 mã giảm và 178 mã đứng giá.
Sắc xanh tiếp tục bao trùm trên các mã như VND, VCG, SHB, PVX,
SCR… Trong đó, PVX tăng 200 đồng lên 4.700 đồng/CP và khớp lệnh
mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 7,5 triệu đơn vị. KLF tăng 600 đồng lên
11.800 đồng/CP và cũng khớp được hơn 6,4 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, các cổ phiếu như SD5, PGS, NVB, NTP… vẫn chìm trong
sắc đỏ.
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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VSH Cổ phiếu VSH của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn -
Sông Hinh đã thiết lập mức giá cao nhất trong 1 năm. Đóng cửa phiên
nay, giá VSH đứng tại 13.500 đồng/cp so với giá đỉnh của 1 năm qua
là 13.000 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh phiên nay cũng đột biến với
1.906.530 cp được khớp lệnh, gấp 5.2 lần KLGD khớp lệnh trung bình
10 phiên. Công ty VIAC Limited Partnership đăng ký bán cổ phiếu này
với số lượng 2.000.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày
10/05/2013 đến ngày 08/06/2013. Ngày 22/5 công ty sẽ tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2013. Năm 2012, công ty đạt gần 234 tỷ đồng LNST,
EPS cả năm 2012 đạt 1,157 đồng/ cp. Hôm nay, VSH cũng công bố
về lãi hợp nhất không nhiều khác biệt so với kết quả kinh doanh riêng
công ty mẹ đã công bố trước đó. VSH đạt doanh thu thuần gần 60 tỷ
đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu tài chính quý
1/2013 đạt 12.9 tỷ đồng, giảm 34% cùng kỳ 2012. Lãi sau thuế đạt
35.34 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm 2012. Mức cổ tức hàng năm
của công ty dao động trong khoảng 6%-10%. P/E hiện tại ở mức 11.15
lần.

VNR - Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (HNX)
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ACB Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 685 đồng/CP

HTL Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500đồng/CP

ổ g cô g ty cổ p ầ á ảo ể Quốc g a ệt a ( )
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay VNR có sự tăng đột biến về giá.
Đây là mức giá cao nhất của VNR trong suốt một năm qua. Đóng cửa
Giá VNR đứng tại 23.800 đồng/cp, tăng gấp đôi so với giá đóng cửa
ngày 18/5/2012, khối lượng giao dịch đạt 30.900 cp. Đầu tháng 4, Ông
Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 2.000 cổ phiếu của công
ty nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.030
CP (tỷ lệ 0,01%). Kết thúc năm tài chính 2012, công ty thu lợi nhuận từ
hoạt động kinh doanh chính đạt trên 300,3 tỉ đồng đạt 100,12% kế
hoạch và bằng 100,86% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế đạt
trên 313,6 tỉ đồng tăng 4,67% so với kế hoạch và tăng 10,38% so với
năm 2011. Lợi nhuận sau thuế năm đạt trên 267,5 tỉ đồng. Nhìn
chung, công ty hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngày 22/4/2013 công ty đã
họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 và đã thông qua nghị quyết với kế
hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, cổ tức năm 2013 dự kiến
là 20%. EPS hiện tại là 4.920 đồng/cp, P/E đạt 4.84 lần.    

SBT Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
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Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài nhờ tăng
giá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VCB,
HPG, PVD, FPT, …Đặc biệt là cổ phiếu GAS đóng góp
tới hơn 5 điểm cho phiên tăng hôm nay. Chốt phiên, Vn-
index ghi được 8.69 điểm lên 607.73 điểm. Thanh
khoản chỉ tăng nhẹ với khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn
80 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh đạt hơn
1600 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm tăng lên đáng kể là
yếu tố tích cực cho thị trường với 166 mã tăng giá. Với
cây nến xanh thân dài phiên nay nối tiếp cây nến xanh
trước đó thể hiện xu thế tích cực cho thị trường. Dải
Bollinger cũng đang mở rộng lên phí trên hỗ trợ xu thế
tăng giá. Tuy nhiên, STO đang trong vùng quá mua nên
áp lực bán ra tăng lên trong phiên kế tiếp. Đồng thời
đường giá đã chạm dải trên của Bollinger nên áp lực
điều chỉnh tăng lên. Phiên ngày mai, Vn-Index sẽ test
lại vùng 605 điểm vừa chinh phục được. Việc duy trì
được độ rộng tăng điểm tốt trong giai đoạn này sẽ hỗ
trợ xu thế tăng giá. 
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Phiên tăng thứ 2 liên tiếp với sắc xanh mở rộng hơn.
Chốt phiên, HNX-index vượt ngưỡng 80 điểm, đứng tại
80.12 điểm. Có 124 mã tăng giá và 57 mã giảm giá.
Sắc xanh khá đồng đều trên 2 sàn tập trung cả nhóm
cổ phiếu dẫn dắt và đầu cơ như LAS, PVC, PVX, VND,
VCG, BVS, HUT…Thanh khoản tăng mạnh là điểm tích
cực với hơn 43 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương
giá trị giao dịch đạt hơn 570 tỷ đồng. Với phiên tăng giá
hôm nay của HNX-Index thì xu thế mới chưa được thiết
lập. . Chỉ báo RSI và MFI vẫn đang loanh quanh vùng
50 điểm cho thấy dòng tiền mới vào thị trường đang bị
hạn chế. Chỉ báo MACD vẫn đang nằm dưới đường tín
hiệu. Chỉ báo STO đang tăng mạnh lên vùng quá mua
nên khả năng điều chỉnh trong 2 phiên tới đang tăng
lên. Xu thế đi ngang vẫn duy trì với dải trên của BB tại
82 điểm và dải dưới của BB tại 77 điểm. 

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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87 điểm

580điểm

Mạnh

Trung bình 75 điểm Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

77 điểm

610 điểm

72 điểm

82 điểm

Mạnh

Yếu

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi số liệu cho thấy hoạt động ngành dịch vụ
của Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục và khi nhà đầu tư lo ngại về kết quả kinh doanh của các công ty.
Lúc 13h15 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,7% xuống 146,91 điểm,
sau khi tăng 0,1% trong phiên trước. Ngoài việc chốt lãi, nhà đầu tư còn bán ra sau tin chỉ số PMI ngành dịch
vụ của Trung Quốc trong tháng 7 do HSBC/Markit công bố giảm từ 53,1 điểm xuống 50 điểm, mức thấp nhất
kể từ khi số liệu bắt đầu được tổng hợp vào tháng 11/2005. Số liệu về ngành dịch vụ được công bố sau khi
một báo cáo tuần trước cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 7 tăng trưởng với tốc độ
nhanh nhất trong vòng hơn 2 năm. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 0,3%, chỉ số Shanghai
Composite Index của Trung Quốc giảm 0,5%, chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 2%. Chỉ số Topix của Nhật Bản
giảm 1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,4% khi ngân hàng
trung ương nước này giữ nguyên lãi suất tại mức thấp kỷ lục. Ngược lại, chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng
0,3%, chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,2%. Chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ tăng 0,3% khi ngân
hàng trung ương nước này giữ nguyên lãi suất trong tháng thứ ba liên tiếp.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/08/2014

THỨ TƯ

06/08/2014

Cả 2 sàn có một phiên giao dịch khá tích cực khi cả 2 đều tăng giá với thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên
t ớ V I d đã hí h thứ bứt há ỡ khá 605 điể hờ đó ó lớ ủ ổ hiế GAS
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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.

Trang 4

Diễn biến ở phiên hôm nay khá giống với phiên hôm qua khi sắc xanh mở rộng hơn trong phiên chiều. Hầu
như cả sáng nay Vn-Index chỉ loanh vùng 603 điểm và chỉ thực sự bứt phá vào cuối phiên nhờ đóng góp của
cổ phiếu GAS khi cổ phiếu này tăng tới 5 giá lên 117 nghìn đồng/ cp. GAS tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới. Giao
dịch của khối ngoại là nguyên nhân chính cho việc tăng giá của GAS khi khối ngoại chiếm tới gần 50% khối
lượng khớp lệnh của mã này. Tiếp theo là các mã như VCB, KBC cũng tăng giá khá tốt nhờ lực cầu mạnh của
khối ngoại. Tuy nhiên nếu xét cả thị trường thì phiên nay vẫn là phiên bán ròng của khối ngoại trên cả 2 sàn.
So với các phiên trước, khối ngoại đã giảm quy mô mua vào và tăng bán ra trên cả Hose và HNX. Tính tổng cả
2 sàn khối ngoại bán ròng hơn 60 tỷ đồng. Những mã bị bán mạnh như HAG, HPG, KDC, VIC, MSN, PVS,
VND đều giảm nhẹ hoặc tăng khá nhẹ. Điểm tích cực ở phiên nay là độ rộng tăng điểm khá tốt với sắc xanh
trải rộng bảng điện tử ở thời điểm cuối phiên. Sự luân chuyển của dòng tiền vẫn tiếp diễn với nhóm dầu khí
tăng tốt hơn thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ tăng nhẹ cho thấy sự nhập cuộc dòng tiền mới vào thị
trường đang bị hạn chế. Chính yếu tố này khiến cho nhịp tăng của thị trường sẽ rất chậm nếu đà tăng vẫn
được tiếp diễn. Đánh giá ở phiên nay tâm lý đã tích cực hơn và sự tăng giá của nhóm vốn hóa lớn phần nào
đã tạo sự lan tỏa nhất định cho thị trường. 

Hiện tại tín hiệu quá mua đã xuất hiện trên cả 2 sàn. Do đó, áp lực điều chỉnh đang tăng lên trong các phiên kế
tiếp. Nếu các phiên tới, dòng tiền vẫn vào khá tốt ở nhịp điều chỉnh cùng với sắc xanh được mở rộng thì nhà
đầu tư có thể xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu trong tài khoản và lựa chọn những mã cơ bản tốt và có tín hiệu
breakout khỏi xu thế đi ngang. 

trước. Vn-Index đã chính thức bứt phá ngưỡng kháng cự 605 điểm nhờ đóng góp lớn của cổ phiếu GAS.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là động lực chính cho các phiên tăng điểm và phiên nay cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, với phiên giao dịch hôm nay thì sự thận trọng đã được giảm bớt. 

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.


