
THỨ SÁU
16/09/2011

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

Đó là quan điểm của TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc
gia, xoay quanh vấn đề áp dụng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho các NHTM những
năm tới. Theo ông Nghĩa, việc đổ vốn mạnh vào lĩnh vực bất động sản trước đây đang
đẩy các NHTM nhỏ rơi vào vòng xoáy khó khăn. Hạn mức tăng trưởng tín dụng và kiểm
soát chặt chẽ hạn mức này nằm trong kế hoạch 5 năm tới của NHNN. Chủ trương đưa
ra hạn mức tăng trưởng tín dụng tổng quát cho cả hệ thống NHTM là cần thiết để NHNN
điều hành.

Tiếp tục siết tín dụng bất động sản

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

Giá nhiều loại thực phẩm tiếp tục giảm mạnhVIG: Giải trình nguyên nhân tăng trần 5 phiên liên tiếp

Nhập thêm hàng chục nghìn tấn thóc, gạo dự trữ quốc gia 

Giá heo hơi tại các trại đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ giữa tháng 8-2011, nhưng trong một
tuần qua đột ngột giảm mạnh làm nhiều người chăn nuôi không kịp trở tay. Không chỉ có
giá heo, giá gà thịt tại khu vực Đông Nam bộ cũng giảm rất mạnh trong thời gian qua.
Giá một số loại rau lại tăng nhẹ do mưa nhiều. Ban quản lý chợ đầu mối Tam Bình
(Q.Thủ Đức) cho biết giá tăng mạnh chỉ rơi vào nhóm rau lá, các mặt hàng củ quả lại
giảm nhẹ. Trong khi đó tại các siêu thị, mặt hàng thực phẩm tiếp tục nằm trong danh
sách khuyến mãi giá tốt nhằm thu hút khách hàng.

SDT: Cắt giảm 53% kế hoạch đầu tư năm 2011
Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (SDT) thông báo Nghị quyết
ĐHCĐ về việc điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm
2011. Theo đó, kế hoạch đầu tư năm 2011 của công ty bị
cắt giảm 53% từ 189,81 tỷ đồng còn 89,34 tỷ đồng. Các
hạng mục khác cũng được công ty điều chỉnh giảm nhưng
mức độ giảm không mạnh như kế hoạch đầu tư.

Theo giải trình của VIG, trong nửa đầu năm 2011, thị
trường chứng khoán liên tục giảm điểm. Cổ phiếu VIG
cùng nhiều cổ phiếu khác cũng giảm mạnh theo thị trường.
Tuy nhiên, từ nửa cuối tháng 8 đến nay, thị trường đã có
những hồi phục đáng kể. Theo xu hướng tăng chung của
thị trường, cổ phiếu VIG cũng tăng trần liên tiếp khi nhận
được sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai mua thóc theo phương thức mua trực tiếp, tăng nguồn lực dự trữ nhà
nước tại đơn vị là 22.000 tấn gạo đông xuân Nam Bộ 15% tấm và 12.000 tấn thóc vụ

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân
hàng Công thương Việt Nam (VietinBank- MCK: CTG) cho

VietinBank: Nợ xấu đến ngày 31/8 là 1,2%  
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(Nguồn: Tổng hợp)

Nguyên nhân doanh thu tăng so với số liệu trước kiểm
toán soát xét là đo đơn vị kiểm toán đề nghị công ty ghi bổ
sung các khoản doanh thu đã có đầy đủ cơ sở để xác định
kết quả đúng kỳ. Nguyên nhân lợi nhuận giảm so với số
liệu trước kiểm toán soát xét là do đơn vị kiểm toán đề
nghị công ty phản ánh bổ sung giá vốn và chi phí lãi vay
phù hợp với doanh thu thực hiện trong kỳ.

Theo Bộ KHĐT, lạm phát trong tháng 8 được nhiều chuyên gia đánh giá là đạt "đỉnh",
song diễn biến giá cả sẽ còn nhiều phức tạp. 4 tháng cuối năm nay, tốc độ tăng CPI phải
ở mức 0,6%/tháng thì năm 2011 mới đạt con số 18-19% như Chính phủ yêu cầu. Song
thực tế, diễn biến giá cả vẫn rất khó lường. Bởi tình hình thế giới còn bất ổn, tái khủng
hoảng thế giới có nguy cơ đang trở lại với nợ công và nhiều yếu tố khác với xác suất lên
đến 60%, do vậy sẽ tác động không thuận tới VN. Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo, tốc
độ tăng CPI tháng 9 này có thể tiếp tục tăng dưới 1% nhưng sẽ rất khó giữ dưới 1%
trong những tháng còn lại.

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones 11,246.73

CPI tháng 9 có thể dưới 1%SDU: Giải trình số liệu sau KT BCTC bán niên 2011 

Lạm phát tại Trung Quốc đã đến điểm “bước ngoặt”KHU VỰC
Một quan chức hàng đầu trong chính phủ Trung Quốc khẳng định lạm phát tại Trung
Quốc đã đến “bước ngoặt” và nhiều khả năng sẽ giảm đều trong những tháng tới nhờ
biện pháp thắt chặt chính sách của chính phủ và một số yếu tố thuận lợi khác. Ông
Zhang Xiaoqiang, phó chủ tịch Ủy ban phát triển và cải cách Trung Quốc (NDRC), khẳng
định tình hình giá cả thực phẩm ổn định và chính sách tiền tệ hiệu quả đã giúp giảm bớt
áp lực lạm phát. Cơ quan thống kê Trung Quốc mới đây công bố lạm phát tháng 8/2011
hạ nhiệt xuống mức 6,2% từ mức 6,5%, cao nhất trong 3 năm vào tháng 7/2011.

đông xuân năm 2011; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực nam Tây Nguyên nhập hoàn thành
3.000 tấn gạo, nâng tổng số lượng gạo nhập năm 2011 lên 7.000 tấn, thóc 1.000 tấn.
Cũng trong thời gian qua, Cục Dự trữ đã xuất kho 1.300 tấn gạo đông xuân năm 2011 hỗ
trợ tỉnh Nghệ An để cứu đói cho dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 2. 

biết, tính đến thời điểm 31/8/2011, nợ xấu của ngân hàng
này ở mức 1,2% trên tổng dư nợ cho vay. Nợ xấu của
VietinBank cuối năm 2010 theo kiểm toán chuẩn Việt Nam
chiếm 0,66% tổng dư nợ và nếu theo chuẩn quốc tế là trên
2%.
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Doanh số bán lẻ tại Mỹ tháng 8/2011 bất ngờ không tăng
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Doanh số bán lẻ tại Mỹ bất ngờ trì trệ trong tháng 8/2011 bởi người dân không có việc
làm, lương không tăng, họ không chi tiêu mạnh. Doanh số bán lẻ tháng 8/2011 không
tăng sau khi tăng 0,3% trong tháng 7/2011, thấp hơn con số công bố lần đầu. Bộ Lao
động Mỹ công bố các mức giá hàng mà công ty sản xuất phải trả cũng không tăng trong
tháng 8/2011. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng lõi, không tính giá thực phẩm và năng
lượng, tăng thấp hơn dự báo. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy hàng tồn kho

3,012.97

2,479.95-4.88 Shanghai

(Nguồn:Google Finance)  (Cập nhật 17h00 ngày 15/09)
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doanh nghiệp tháng 7/2011 tăng thấp hơn dự báo, các công ty như vậy đang chuẩn bị
sẵn sàng cho khả năng nhu cầu chững lại.
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Đóng cửa chỉ số VNIndex tăng 3.68 điểm (+0.79%) lên 470.67 điểm. Bộ
đôi MSN, BVH tiếp tục tăng trần, ngoài ra FPT cũng tham gia nhóm
tăng trần. Về cuối phiên số mã giảm giá đã giảm đi đáng kể. Đóng cửa
toàn sàn có 159 mã giảm giá, gấp đôi so với 70 mã tăng. Toàn sàn
HOSE hôm nay khớp được gần 56 triệu đv, trong đó nhiều nhất là SSI
với gần 2.5 triệu đv. Hôm nay là phiên thứ 3 liên tiếp giá trị giao dịch 2
sàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. Đặc biệt giao dịch thỏa thuận tăng vọt lên
hơn 14 triệu cổ phiếu, tương đương 334 tỷ đồng. Đáng chú ý là việc
STB có 8.2 triệu cổ phiếu thỏa thuận thành công với mức giá dưới tham
chiếu, FPT có 1.3 triệu cổ phiếu giao dịch với giá 52,700 và 52,900
đồng/cp. Ngoài ra, VCB, BVH, VPL, CTI, KSS… mỗi mã có hàng trăm
ngàn đơn vị chuyển nhượng. Về giao dịch khớp lệnh, SSI dẫn đầu với
gần 2.5 triệu đơn vị, đồng thời tăng 400 đồng lên 21,000 đồng/cp vào
cuối phiên. Đồng thời, một loạt mã khác như HQC, SAM, PXL, PPC,
LCC, REE, PVF… đều có giao dịch khá lớn từ hơn 1 triệu đơn vị trở
lên. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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76.37

727.48              
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TỔNG KL

TỔNG QUAN GD NĐTNN

61

-0.96 HNX-Index cũng phục hồi khoảng sau 10h, nhưng đóng cửa chỉ số này
vẫn giảm khá mạnh với mức giảm 0.96 điểm (-1.24%) xuống 76.37
điểm. Hàng loạt Bluechips đóng cửa giảm sâu như VND, PVX, ACB,
OCH, SHB, BVS giảm từ 3-4%, giảm mạnh hơn nữa còn có PVI giảm -
1 ngàn đồng (-5.59%), PVG giảm -0.9 ngàn đồng (-5.84%) và VNR
giảm sàn. Toàn sàn HNX khớp được hơn 62 triệu đv. Trái ngược với
Vn-Index, do thiếu lực đỡ từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, HNX-Index đã tiếp
đà đi xuống mà không gặp trở ngại nào. Bên bán vẫn chiếm ưu thế và
chủ động bán mạng dù ở mức giá sàn. Sau phiên giao dịch kỷ lục thứ 3
trong lịch sử trên sàn HNX, KLGD giảm gần 50% còn 64.6 triệu đơn vị
tương đương 727 tỷ đồng. Gần 85% số mã giảm giá và đứng giá, số
mã tăng trần chỉ còn le lói. Chốt phiên, 249 mã giảm giá, 86 mã đứng
giá còn lại 56 mã tăng giá trong đó 15 mã tăng trần và số mã kịch sàn
“khủng” với 110 mã.

84

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại bán ròng tại Hose 166 tỷ, là 1 trong 3 phiên bán ròng mạnh
nhất trong năm. Các cổ phiếu được giao dịch tích cực nhất hầu hết là
các Blue-chip như MSN, BVH, FPT và VIC. Tại sàn Hà Nội, khối ngoại
bán có phiên mua ròng nhẹ sau 3 phiên liền bán ròng với giá trị mua
ròng trong phiên đạt 5,6 tỷ đồng. Trong đó khối lượng mua vào đạt 698

hì đ ị h ấ đôi ới khối l bá

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

246

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

BÁN 12,013,890
Trang 2

nghìn đơn vị, cao hơn gấp đôi so với khối lượng bán ra.
290,300     
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ BT6 và SHC

BT6 Tiếp phiên tăng trần thứ 5 liên tục, BT6 có phiên giao dịch
mạnh, với hơn 378 nghìn cổ phiếu được khớp. Đây được coi là mức
giao dịch đột biến về KL nếu so sánh với mặt bằng chung của cổ phiếu
này trong năm 2011 và cả những năm trước đó. Sau phiên hôm nay thì
đường giá đã vọt lên khá xa dải trên của Bollinger. Chỉ báo RSI vọt lên
trên đường 70 và phát tín hiệu quá mua rõ nét. Vừa qua, HĐQT BT6 đã
quyết định chi trả cổ tức 2010 tỷ lệ 10%. Thời gian chi trả đợt 1 vào
tháng 10/2011 và đợt 2 vào tháng 12/2011. Hiện công ty vẫn chưa nộp
BCTC quý 2/2011 và hiện mới có số liệu BCTC quý 1/2011 của công ty
mẹ. Theo đó, LNST quý 1 công ty mẹ đạt 16,9 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu
đạt 462,8 tỷ đồng. EPS 4 quý gần nhất đạt 2.650 đồng, P/E là 4,64 lần.
Dự kiến năm 2011, Beton 6 sẽ đạt trên 1.400 tỉ doanh thu và 10-12% tỉ
lệ lợi nhuận trước thuế.

NHẬN ĐỊNH  

HMH Ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
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TBC - Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền

BSC - Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

SHC Cổ phiếu của công ty CP hàng hải Sài Gòn (SHC) hôm nay có
phiên giao dịch với KL khớp lệnh tăng mạnh, đạt 95.700 cổ phiếu, mức
cao nhất kể từ ngày 20/12/2010. Chốt phiên 15/09, giá cổ phiếu tiếp tục
tăng 2,9% sau 6 phiên tăng trần trước đó, hiện chốt tại 3.600 đồng.
Quý 2 vừa qua, công ty đã có lãi lần đầu sau 9 quý lỗ liên tiếp. Riêng
quý II/2011 công ty đạt gần 27 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 13,7% so
với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp đạt 2,08 tỷ đồng trong khi cùng
kỳ năm ngoái lỗ 267 triệu đồng. Trừ đi các khoản chi phí SHC lãi thuần
gần 191 triệu đồng; Nhờ lợi nhuận khác đạt gần 894 triệu đồng nên
LNST của công ty đạt 1,084 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái công
ty lỗ 2,73 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHC đạt 48,92 tỷ đồng
doanh thu thuần và gần 320 triệu đồng LNST. Năm nay, SHC đặt mục
tiêu đạt 99,17 tỷ đồng doanh thu và 3,7 tỷ đồng LNTT.

LDP - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xây dựng nhà máy Đông dược Phú Hội – Đức Trọng. 

HBB - Tạm ứng cổ tức đợt I năm 2011 bằng tiền

HMH- Ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 

Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)
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có thể nói hai mã này đang là đầu tàu của HNX, giao dịch tại hai mã này cũng đứng đ
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Dù tăng điểm phiên hôm nay song rõ ràng là thực chất
là một phiên giảm có lẽ hợp lý hơn. Chính sự "méo mó"
này của VN-Index đã khiến PTKT khó đưa ra những tín
hiệu và dự báo chính xác. Sau phiên 15/09, VN-Index
một lần nữa lại đi lên dù trước đó đã quay đầu đi xuống,
RSI và MACD tiếp tục hướng lên trong khi STO dường
như vẫn đang lình xình ở mức cao (95,11). Vượt qua
470 điểm khá ngoạn mục ngày hôm nay, có lẽ chỉ số sẽ
sớm tiếp cận 480 điểm với sự hỗ trợ của BVH, MSN và
các cổ phiếu lớn khác. 480 điểm đang là mốc kháng cự
mạnh của chỉ số. Để vượt qua mốc này, cần một loạt
bluechips tăng mạnh. Như vậy có thể thấy xu thế giữa
hai sàn Hose và HNX đang trái ngược nhau bởi sự khác
biệt về tỷ trọng cổ phiếu đối với chỉ số. Đây đang là một
hạn chế của TTCK hiện nay.
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440 điểm

465 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
480 điểmMạnh 430 điểm

Trung bình

Yếu 73 điểm

450 điểm

Mạnh

Yếu

Không năm ngoài dự đoán, HNX-Index giảm điểm phiên
hôm nay. Thanh khoản vẫn rất tốt. Khả năng một phiên
phân phối đỉnh với KL kỷ lục và chỉ số để mất điểm đã
được nhắc đến. Nếu điều này là thật thì những phiên
sau đó sẽ chứng kiến sự lao dốc của chỉ số và áp lực xả
hàng mạnh mẽ. Trong những bản tin trước, chúng tôi đã
nhắc đến khả năng hình thành mô hình 2 đỉnh tại sàn
này với đỉnh sau tương đương đỉnh trước và theo sau
đó sẽ là chu kỳ giảm mạnh để hình thành trọn vẹn đỉnh
sau. Rất có khả năng mô hình này đang được hình
thành. Các chỉ báo gồm MACD, RSI và STO đều phát
tín hiệu đi xuống tất yếu và 80 điểm vẫn là mốc kháng
cự mạnh của chỉ số. Trong những phiên tới, nếu lực cầu
và dòng tiền vẫn thường trực thì có thể mang đến
những phiên giao dịch sôi động với thanh khoản cao và
chỉ số hoàn toàn có cơ hội phục hồi. Ngược lại, nếu
thanh khoản giảm dần cùng với việc để mất điểm của
chỉ số thì đây là một tín hiệu rất xấu.

470 điểm
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Trung bình 71 điểm

75 điểmYếuYếu 73 điểm
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75 điểmYếu



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Trên sàn giao dịch điện tử châu Á chiều 15/9, giá dầu tiếp tục đi xuống dưới sự chi phối của hai nhân tố là nhu
cầu năng lượng yếu tại Mỹ - nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều nhất hành tinh, và tâm lý lo ngại về cuộc khủng hoảng
nợ tại Hy Lạp. Giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 10/2011 giảm 44 xu xuống 88,47 USD/thùng, trong khi
giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 29 xu xuống 112,11 USD/thùng. Thị trường vẫn còn lo ngại về
số phận của Hy Lạp, cho dù Đức và Pháp tỏ ý tin tưởng trong tương lai Hy Lạp vẫn nằm trong Khu vực sử dụng
đồng euro (Eurozone). Theo DBS Bank, thị trường cần được thuyết phục rằng châu Âu có một cơ chế tin cậy để
giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công. Kết thúc ngày giao dịch 14/09, chỉ số Dow Jones tăng 140.88 điểm
(1.27%) lên 11,246.73 điểm, Standard & Poor's tiến 15.81 điểm (1.35%) lên 1,188.68 điểm, chỉ số Nasdaq
Composite vọt 40.40 điểm (1.6%) lên 2,572.55. Tại cuộc điện đàm ngày 14/09, các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và
Hy Lạp khẳng định rằng Hy Lạp là một phần “không thể thiếu” của Eurozone. 
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Đà giảm xuất hiện rõ nét tại HNX khi hầu hết cổ phiếu bị đẩy mạnh bán sàn không thương tiếc. Tại Hose, xu thế
này đã không xuất hiện nhờ BVH, MSN và FPT tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,68 điểm và vượt trên 470 
điểm. HNX-Index giảm về 76,37 điểm. Thanh khoản ở hai sàn vẫn rất tốt. Giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn ở
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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

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.

điểm. HNX Index giảm về 76,37 điểm. Thanh khoản ở hai sàn vẫn rất tốt. Giá trị giao dịch toàn thị trường vẫn ở
trên 2.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu rất tích cực.

Một phiên giảm điểm trong ngày 15/09 đã được nhà đầu tư dự báo từ trước bởi áp lực bán chắc chắn tăng
mạnh. Các mã tăng nóng thời gian vừa qua sẽ bị bán không thương tiếc khi tỷ suất lợi nhuận đã đạt mức kỳ
vọng. Tuy vậy, việc mua vào trong những phiên giảm này cũng được nhiều nhà đầu tư tính đến. Chính vì vậy
mà thanh khoản thị trường vẫn được giữ ở mức cao. Những nhà đầu tư theo trường phái lạc quan hơn cho
rằng các phiên điều chỉnh là cần thiết để thị trường vững vàng hơn cho những đợt tăng tiếp. Kinh tế vĩ mô trong
nước đã có những chuyển biến tích cực với việc lãi suất giảm dần và CPI tháng 9 được dự báo sẽ "hạ nhiệt".
Những nhà đầu tư khác có thể không nghĩ lạc quan như vậy. Họ cho rằng đợt tăng vừa qua là một con sóng
ngắn hạn trong một chu kỳ giảm dài hạn của thị trường. Và từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều rủi ro và chưa
thể vội mừng. Chúng tôi cho rằng tâm lý thận trọng lúc này là cần thiết. Dù thanh khoản ở mức tốt song xét theo
cả PTKT, và tâm lý nhà đầu tư thì rõ ràng thị trường đang đi vào chu kỳ điều chỉnh sau chuỗi tăng vừa qua. Đây
chỉ là quá trình điều chỉnh hay giảm trở lại thì khó có thể nói trước. Nếu thanh khoản được giữ ở mức cao thì
khả năng bật lại của thị trường vẫn là lớn. TTCK luôn có phản ứng và độ nhạy cảm trước những chuyển biến
thực sự của nền kinh tế trước khoảng 3 tháng. Nghĩa là nếu năm 2012, kinh tế trong nước thực sự tốt lên,
TTCK chắc chắn có sự hồi phục sớm hơn.

Thị trường lại mang đến nhiều điều bất ngờ thú vị hôm nay khi hầu hết các mã cổ phiếu giảm mạnh và chạm
sàn thì VN-Index lại được nâng đỡ bởi BVH, MSN, VCF và FPT để vượt qua mốc 470 điểm một cách ngoạn
mục. HNX-Index không có sự nâng đỡ, sẽ còn tiếp tục giảm.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN
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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.
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