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Các doanh nghiệp này đã có các vi phạm như không đăng ký mã số thuế, không thực
hiện kê khai thuế, không hoạt động tại trụ sở đăng ký, không báo cáo về hoạt động đầu
tư kinh doanh theo quy định. Đây là các vi phạm thuộc trường hợp phải thu hồi GCN
đầu tư đồng thời là GCN đăng ký doanh nghiệp. Đa số trong các doanh nghiệp này là
đến từ Nhật Bản. Các đơn vị đã có vi phạm như không đăng ký mã số thuế, kê khai
thuế. Hiện Sở đã có thông báo công khai. Sau 30 ngày nếu chủ những doanh nghiệp
vẫn vắng mặt hoặc có giải trình không phù hợp, cơ quan này sẽ báo cáo UBND TP Hà
Nội xem xét chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Hà Nội công bố 10 doanh nghiệp FDI ngừng hoạt động

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

Tháng 8 xuất khẩu 627 nghìn tấn gạo, mức cao thứ hai kể từ đầu năm VHC đạt kim ngạch xuất khẩu 144 triệu USD

Động thổ siêu dự án lọc dầu 3,2 tỷ USD

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngày 8/9 công bố thông tin cho thấy Việt Nam đã
xuất khẩu được hơn 627 nghìn tấn gạo trong tháng 8, thu về 284,7 triệu USD tính theo
giá CIF. Đây là tháng có khối lượng xuất khẩu cao thứ hai kể từ đầu năm nay, dựa theo
thống kê của NDH.vn, chỉ sau mức 671,2 nghìn tấn đạt được vào tháng 6. Con số trên
đưa tổng khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm lên mức 4,24
triệu tấn, với giá trị đạt 1,93 tỷ USD. Như vậy, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt
Nam trong tháng 8 là 454 USD/tấn, thấp hơn so với mức 456 USD/tấn ghi nhận trong
tháng 7 và mức trung bình 455 USD/tấn của 8 tháng đầu năm.

PPC giảm hơn 14 tỷ đồng lợi nhuận sau soát xét

BVH đạt doanh thu hợp nhất 9.133 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014
của PPC cho thấy, LNST giảm 14,4 tỷ đồng, xuống còn
157,6 tỷ đồng và chỉ bằng 12% so với cùng kỳ. Đến thời
điểm hiện tại, PPC vẫn chưa đàm phán được giá điện
năm 2014 nên chưa có kế hoạch kinh doanh cụ thể. Mặc
dù vậy, theo lãnh đạo PPC, Công ty dự kiến đặt mục tiêu
lợi nhuận 400 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với lợi nhuận đã
đạt được trong năm 2013

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố tổng kim
ngạch xuất khẩu 8 tháng của Công ty đạt 144 triệu USD,
tăng 12% so cùng kỳ năm 2013. VHC hiện là một trong
những công ty có kim ngạch xất khẩu cá tra, cá basa lớn
nhất và đang chiếm tỷ trọng 4,26% giá trị xuất khẩu toàn
ngành thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu
của VHC đạt 1.461 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70 tỷ
đồng, tăng 35% so cùng kỳ.

Sáng mai (9/9), dự án Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô - công trình sản xuất công nghiệp có
quy mô lớn, với công nghệ tiến tiến, hiện đại trên thế giới sẽ chính thức động thổ. Theo
Báo Đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư gần 3,2 tỷ USD (tương đương 66.775,8 tỷ đồng)
do Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô làm chủ đầu tư, được triển khai xây dựng tại xã Hòa
Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, thuộc Khu công nghiệp Hòa Tâm - Khu kinh tế
N Phú Yê D á ó diệ tí h đất ử d 538 h t đó 404 h để â d

Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn đạt tổng doanh thu hợp nhất
9.133 tỷ đồng, tăng 14,3%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất
826 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 668 tỷ đồng,
tăng trưởng 20,9%, hoàn thành 56,5% kế hoạch năm
2014. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 6.513
tỷ đồ tă 13 8% d h th từ h t độ tài hí h đ t
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Lúc 8h14 sáng nay 8/9, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 36,23 – 36,35 triệu
đồng/lượng, sát mốc thấp nhất 3 tháng. Nếu tính theo tỷ giá Vietcombank và không bao
gồm thuế, phí, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 3,9 triệu đồng/lượng. Giá
vàng giảm trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm. Lượng vàng nắm giữ của Quỹ
tín thác lớn nhất thế giới SPDR giảm 1,2% xuống 785,72 tấn trong tuần trước, mức
giảm lớn nhất kể từ 2/5. Lượng vàng nắm giữ của quỹ ETP toàn cầu giảm 2,8% trong
năm nay xuống 1.713,26 tấn tính đến 4/9. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá tại hầu hết các
ngân hàng sáng nay ổn định so với tuần trước. Riêng tại Vietcombank, tỷ giá bất ngờ
tăng mạnh lên 21.180 – 21.260 ND/USD, tăng 10 đồng mua vào, 40 đồng bán ra.

Dow Jones 17,137.36

Giá vàng đi ngang, Vietcombank tăng mạnh giá USDGạch ngói Nhị Hiệp ngừng sản xuất gạch ngói

Thặng dư thương mại Trung Quốc lập kỷ lục mới

Nam Phú Yên. Dự án có diện tích đất sử dụng 538 ha, trong đó, 404 ha để xây dựng
nhà máy và 134 ha (chưa tính tới phần diện tích lấn biển) để xây dựng cảng Bãi Gốc.
Ngoài ra, dự án còn được phê duyệt sử dụng 500 - 1.300 ha diện tích mặt nước.

tỷ đồng, tăng 13,8%; doanh thu từ hoạt động tài chính đạt
1.704 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu từ hoạt động ngân
hàng tăng 12,6% và hoạt động khác tăng 82,5%.

19.57

S&P 500

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp vừa công bố tạm ngừng sản
xuất gạch ngói ở Nhà máy Gạch ngói Nhị Hiệp tại Trụ sở
chính của Công ty kể từ ngày 5/9/2014. Hoạt động sản
xuất sẽ khởi động trở lại khi công ty tìm mua được địa
điểm và đầu tư nhà máy mới. Trước đó, tại ĐHCĐ diễn ra
vào ngày 26/7/2014, cổ đông đã thống nhất việc ngừng
sản xuất gạch ngói để chuyển sang làm dịch vụ cảng và
cho thuê kho bãi. Đồng thời, giải quyết chế độ mất việc
làm cho công nhân ngành gạch khi nhà máy ngừng sản
xuất.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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GDP điều chỉnh của Nhật Bản giảm mạnh hơn ước tính sơ bộ

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố hôm nay 8/9, thặng dư
thương mại của nước này tăng từ 47,3 tỷ USD trong tháng 7 lên 49,83 tỷ USD trong
tháng 8 vừa qua. Nguyên nhân do kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong khi kim ngạch
nhập khẩu giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng 9,4% trong
tháng 8, lên 208,5 tỷ USD. Trong khi đó cũng trong tháng 8, kim ngạch nhập khẩu giảm
2,4% xuống 158,6 tỷ USD, sau khi đã giảm 1,5% trong tháng trước đó. Đây là giá trị
thặng dư lớn nhất mà Trung Quốc đạt được từ trước đến nay.
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9,747.71

15,705.11

Quý II, kinh tế Nhật Bản giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức suy giảm lớn
nhất kể từ quý I/2009 khi khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến xuất khẩu và sản
lượng sản xuất của Nhật Bản. Trước đó, số liệu sơ bộ của Nội các cho thấy, GDP quý II
của Nhật Bản chỉ giảm 6,8% hàng năm. So với 3 tháng đầu năm, kinh tế Nhật Bản giảm
1,8% trong quý II so với mức giảm sơ bộ 1,7%. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động đầu
tư và chi tiêu tiêu dùng giảm mạnh hơn so với kỳ vọng. Với những số liệu kinh tế yếu ớt
gần đây, giới đầu tư ngày càng nghi ngờ về khả năng phục hồi ổn định của kinh tế Nhật
Bản trong quý III/2014.

0.69

-11.90 4,474.59
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VN-Index tăng 1,2 điểm (+0,19%), lên 639,85 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 182,22 triệu đơn vị, giá trị 3.178,3 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đóng góp 18,5 triệu đơn vị, giá trị 400 tỷ đồng. KBC,
HAG, KSH và DLG chính là những mã có giao dịch thỏa thuận lớn
nhất. VN30-Index tăng 1,21 điểm (+0,18%), lên 678,83 điểm. Tâm
điểm của phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí. Nhóm cổ
phiếu bất động sản chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên chiều với sắc
đỏ dần lan rộng, sắc tím thực sự chỉ còn xuất hiện ở PTL, nhưng chủ
yếu nhờ hiệu ứng từ nhóm dầu khí hơn là bất động sản. Nhóm cổ
phiếu ngân hàng bị bán khá mạnh và chỉ còn mỗi STB giữ được sắc
xanh. Trong khi đó, nhóm chứng khoán vẫn còn giữ được đà tăng ở 2
mã lớn là SSI và HCM. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 1 16 điểm (+1 30%) lên 89 7 điểm Tổng khối lượng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,3 triệu đơn vị và bán ra 6,2
triệu đơn vị, trong đó SHB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.181.200 đơn vị (chiếm 18,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 2.278.600 cổ phiếu và bán ra 1.122.649 cổ
phiếu.

HNX-Index tăng 1,16 điểm (+1,30%), lên 89,7 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 87 triệu đơn vị, giá trị 1.208,58 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận 4,56 triệu đơn vị, giá trị 105,8 tỷ đồng. HNX-Index tăng
2,23 điểm (+1,22%), lên 185,36 điểm. Trên HNX, nhóm dầu khi chính
là bệ đỡ chính, giúp HNX-Index duy trì mạch tăng phiên thứ 10 liên
tiếp. Trong đó, PVC, PVS, PVE, PLC, PVG, PGS đều giữ được mức
tăng mạnh, trong khi PVX vẫn duy trì mức tăng 200 đồng với tổng
khớp trên 10 triệu đơn vị. Với việc nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt đồng
loạt tăng giá đã giúp chỉ số HNX-Index bứt phá mạnh trong phiên hôm
nay.
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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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PVE - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (HNX). Đóng
cửa phiên nay, giá PVE đứng tại 15.500 đồng/cp - mức giá cao nhất
trong vòng 3 năm qua, cao gấp gần 3 lần so với giá đóng cửa ngày
3/9/2013 (5.500 đồng/cổ phiếu), khối lượng khớp lệnh phiên nay cũng
đột biến với 1.285.535 cp được khớp lệnh, gấp 1,6 lần KLGD khớp
lệnh trung bình 10 phiên. Doanh thu thuần quý 2/2014 tăng nhẹ
khoảng 10% so với quý 2/2013 nhờ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án, nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 83,4% xuống còn gần 78%.
Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá
cao nhưng với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận gộp, trong quý
2/2014, PVE vẫn đạt 8,7 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 135% so với
cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2014, PVE đạt 258,5 tỷ doanh thu thuần –
tăng gần 15% so với 6T2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu vẫn thấp hơn
cùng kỳ giúp cho lợi nhuận gộp tăng 37% lên gần 50 tỷ. Lợi nhuận sau
thuế của doanh nghiệp đạt 9,4 tỷ - tăng 135%. Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông công ty mẹ đạt 9,31 tỷ đồng.

PXT - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
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VNR Giao dịch bổ sung - 30,248,279 CP

BHS Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,499,879 CP

Cô g ty Cổ p ầ ây ắp ườ g ố g ể c ứa ầu
(HOSE). Đây là phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp của PXT. Đóng cửa
phiên giao dịch hôm nay, PXT đứng ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu. Tuy
nhiên, thanh khoản lại có sự giảm sút. Tổng khối lượng giao dịch khớp
lệnh phiên nay chỉ đạt 64.180 đơn vị, thấp hơn rất nhiều so với khối
lượng giao dịch trung bình 1 phiên là 265.476 đơn vị. Ngày
17/04/2013 tại Quyết định số 151/2013/QĐ-SGDHCM cổ phiếu của
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí – Mã chứng
khoán PXT bị đưa vào diện cảnh báo do công ty kiểm toán đưa ra ý
kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi
nhuận sau thuế năm 2012 chuyển từ lãi thành lỗ, đồng thời công ty
kiểm toán lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Theo
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014 của PXT thì lợi nhuận
sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến ngày 30/06/2014 là -
123.253.701.476 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -
158.347.645.709 đồng. 

PAN Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chưa thực sự bứt phá được ngưỡng 640 điểm khi các
mã vốn hóa lớn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp
cùng áp lực chốt lời lớn ở hầu hết các mã đã khiến thị
trường không còn giữ được sự hưng phấn đến cuối
phiên. Nhóm cổ phiếu bảo hiểm, bán lẻ, vận tải và
truyền thông giữ được đà tăng tốt đến cuối phiên. Chốt
phiên, VN-Index tăng 1.2 điểm lên 639.58 điểm. Thanh
khoản tăng mạnh so với phiên hôm qua với độ rộng
tăng điểm đến cuối phiên vẫn duy trì khá tốt. Hiện tại
các chỉ báo kỹ thuật MACD, RSI vẫn cho tín hiệu tích
cực. Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn do
tác động bán ra của khối ngoại khiến tâm lý có thể bị
suy yếu. Tuy nhiên nhóm đầu cơ vẫn hoạt động tích
cực thể hiện dòng tiền tiếp tục tìm kiếm lợi nhuận ở cổ
phiếu nhỏ. Theo quan điểm của chúng tôi, sự giằng co
quanh vùng 640 điểm sẽ còn tiếp diễn trong các phiên
tới. Áp lực giảm điểm của nhóm vốn hóa lớn sẽ tác
động nhiều đến chỉ số. Do đó, rủi ro ngắn hạn có thể
gia tăng trong điều kiện nhóm cổ phiếu midcap và
penny tiếp tục tăng giá. 
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605 điểm

640 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

Tiếp tục đà tăng khá tốt tiếp nối phiên cuối tuần trước
đó, phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp của nhóm cổ phiếu
dầu khi sau nhịp điều chỉnh vừa qua là nguyên nhân
chính ảnh hưởng đến chỉ số HNX-Index cũng như nâng
đỡ tâm lý thị trường. Đóng cửa ở mức điểm cao trong
ngày, HNX-Index tăng 1.16 điểm lên 89.7 điểm. Thanh
khoản ở mức cao với hơn 82 triệu đơn vị, cùng với độ
rộng tăng điểm duy trì khá tốt ủng hộ xu thế tăng giá
trên sàn này. Chỉ báo MACD vẫn nhận sự tích cực khi
đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Cùng
với đó RSI cũng tăng mạnh trong vùng quá mua. Dải
Bollinger cũng đang mở rộng lên phía trên với độ mở
khá rộng. Tuy nhiên chỉ báo STO vẫn trong vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Trên sàn HNX
dòng tiền chưa có tín hiệu rút ra khỏi thị trường khi MFI
vẫn đang trong vùng quá mua. Chúng tôi cho rằng,
dòng tiền vẫn tiếp tục đi tìm kiếm lợi nhuận với nhóm cổ
phiếu nhỏ tích lũy và nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh về
giá hấp dẫn sẽ thu hút dòng tiền hơn. 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình

105 điểm

620điểm

Mạnh

Trang 4

Trung bình 83 điểm Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

85 điểm

670 điểm

79 điểm

89điểm

Mạnh

Yếu



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á khởi đầu tuần mới trong tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, sau khi Phố Wall cuối tuần
trước ghi nhận mức kỷ lục của chỉ số S&P 500, nhờ báo cáo việc làm của Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản
tăng nhẹ 0,03%, hay 4,25 điểm, lên 15.672,93 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,21%, hay 52,94
điểm, lên 25.293,09 điểm. Trên Phố Wall cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,5%, lên mức kỷ lục
2.007,71 điểm, còn chỉ số Dow Jones tăng 0,4%, lên 17.137,36 điểm. Động lực cho phố Wall là từ báo cáo
việc làm tháng Tám của Mỹ, theo đó kinh tế nước này chỉ tạo được 142.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông
nghiệp, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 225.000 của giới phân tích, dẫn tới dự đoán Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm nâng lãi suất. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Nhật Bản gần như không
phản ứng trước số liệu chính thức mới được công bố cho thấy kinh tế nước này trong quý 2/2014 giảm 1,8%
so với quý trước và giảm 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm mạnh hơn so với các con số ước tính trước đó
là 1,7% và 6,8%. Trong phiên giao dịch này, các nhà đầu tư đang chờ số liệu thương mại tháng Tám của
Trung Quốc, sau khi xuất hiện một loạt thống kê gây lo ngại về tác động của xu hướng hạ nhiệt trên thị trường
bất động sản nước này./.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 09/09/2014

THỨ BA

09/09/2014

Mở đầu tuần giao dịch với sự sôi động trên cả 2 sàn, thanh khoản tăng nhẹ so với cuối tuần trước cùng với độ
rộng tăng điểm vẫn duy trì khá tốt cho thấy dòng tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị trường và tiếp tục dịch chuyển
sang các nhóm cổ phiếu nhỏ để tìm kiếm lợi nhuận
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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 5

Sau 2 phiên điều chỉnh kỹ thuật ở cuối tuần trước thì đồng loạt các chỉ báo đã tăng trở lại trong phiên đầu tuần
cùng với thanh khoản tăng mạnh thể hiện dòng tiền vào thị trường khá lớn. Khi nhóm cổ phiếu lớn tiếp tục biến
động hẹp khi chịu áp lực bán ra lớn từ khối ngoại thì nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ được dòng tiền đổ
vào mạnh, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS, PGS, PVC, PLC, PVG, …Nhóm cổ phiếu dầu khí đã
tăng phiên thứ 2 liên tiếp sau thời gian điều chỉnh cho thấy sự hấp dẫn của nhóm này đối với nhà đầu tư và
đây vẫn là nhóm được dòng tiền ưa thích. Sự tăng giá mạnh nhóm này có lẽ đã vượt kỳ vọng của nhiều nhà
đầu tư, tuy nhiên dòng tiền luôn quyết định xu thế thị trường. Nhóm cổ phiếu nhỏ khác tăng giá tốt như bảo
hiểm, bán lẻ, vận tải, truyền thông và một vài mã thủy sản. Trong tuần này và tuần sau là tuần để 2 quỹ ETF
công bố và thực hiện tái cơ cấu danh mục. Biến động của thị trường chủ yếu phụ thuộc vào danh mục cơ cấu.
Và có thể áp lực giảm tỷ trọng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ khiến đà tăng của Vn-Index sẽ chậm lại. Sự
suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến dòng tiền chảy sang nhóm vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm cổ
phiếu đầu cơ. Đây là giai đoạn mà thị trường khó có thể tăng nóng, thậm chí sức tăng của nhóm cổ phiếu nhỏ
sẽ khó có thể được như giai đoạn trước. Hiện tại, dòng tiền chưa có tín hiệu rút ra khỏi thị trường, tuy nhiên đà
tăng của thị trường bị thu hẹp lại. Rủi ro ngắn hạn đang gia tăng với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu vốn
hóa lớn. 

Dòng tiền liên tục trở lại nhóm cổ phiếu đã điều chỉnh giúp thị trường liên tục duy trì đà tăng tốt. Tuy nhiên, nhà
đầu tư cần lưu ý khi các nhóm cổ phiếu trên sàn đều tăng hết lượt trong điều kiến nhóm vốn hóa lớn tiếp tục
suy yếu thì đấy là thời điểm dòng tiền suy yếu. Hiện tại chưa có tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường, tuy
nhiên việc tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn sẽ khó khăn hơn với đà tăng của các cổ phiếu không còn mạnh
như trước. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, việc mua vào có thể xem xét ở những mã 
cổ phiếu bất động sản, chứng khoán đã có giá điều chỉnh hấp dẫn. 

sang các nhóm cổ phiếu nhỏ để tìm kiếm lợi nhuận. 

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.


