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Theo nhận định của Tổ điều hành thị trường trong nước, trong tháng 9, thị trường hàng
hóa sẽ chịu tác động của một số yếu tố như: Thời tiết đang trong mùa mưa bão sẽ ảnh
hưởng đến giá các mặt hàng thực phẩm, nhu cầu một số mặt hàng tăng và việc điều
chỉnh tăng học phí vào dịp đầu năm học mới. Do vậy trong tháng 9, nhóm dịch vụ giáo
dục sẽ tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Việc giá điện điều chỉnh tăng 5% vào
tháng 8 chưa tác động ngay mà sẽ tác động trong tháng 9. Ngoài ra, việc điều chỉnh
giảm giá xăng tối thiểu 300 đồng/lít ngày 22/8 cũng sẽ tác động đáng kể tới CPI chung
của tháng tới.

CPI tháng 9 có thể tăng 1%

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

Doanh nghiệp Trung Quốc muốn đầu tư dự án pin mặt trời 50 triệu USD ở Bắc BMP: Sau soát xét lãi tăng nhẹ, EPS 6 tháng đạt 4.307 

Các dự án FDI tăng vốn đầu tư thêm hơn 5 tỷ USD

Theo hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH tập đoàn
Powerway, mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất tấm
pin và module chuyển hóa năng lượng mặt trời là đạt công suất nhà máy khi sản xuất ổn
định 150.000.000 W/năm. Sản phẩm bao gồm tấm pin chuyển hóa năng mặt trời (bao
gồm tấm pin đơn tính và đa tính), Module chuyển hóa năng lượng mặt trời. Dự án có
tổng vốn đầu tư 50 triệu USD và tiến độ thực hiện dự án trong vòng 18 tháng. Nhu cầu
sử dụng đất khoảng 69.401 m2 tại lô đất B5, B6 khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng.
Nhu cầu lao động khoảng 678 người.

8 tháng, Vinamilk xuất khẩu gần 136 triệu USD các sản
phẩm sữa

Đường Mặt Trời tiếp tục tăng sở hữu tại Bibica lên 

Lũy kế doanh thu xuất khẩu trong vòng 3 năm liên tục từ
năm 2010 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân xuất
khẩu của Vinamilk đạt khoảng 45%. 8 tháng đầu năm
2013, Vinamilk đã đạt kim ngạch xuất khẩu gần 136 triệu
USD (tương đương khoảng 2.860 tỷ đồng). Tính đến nay,
Vinamilk đã ký xong hợp đồng xuất khẩu cho cả năm 2013
với tổng trị giá 230 triệu USD (tương đương khoảng 4.700
tỷ đồng), tăng trưởng 28% so với năm 2012.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu thuần
đạt 1.028,8 tỷ đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái;
Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh
321% so với cùng kỳ và đạt 19,7 tỷ đồng chủ yếu là lãi tiền
gửi tiền cho vay đã giúp BMP đạt gần 259 tỷ đồng, tăng
13,5% và thực hiện được 62% kế hoạch cả năm 2013. Lợi
nhuận sau thuế ở mức 195,86 tỷ đồng, tăng hơn 15% so
với cùng kỳ tương đương EPS đạt 4.307 đ/CP.  

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/8, cả nước có 297 lượt dự án FDI đăngLà cổ đông lớn, Đường Mặt Trời mua cổ phiếu BBC nhưng
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Các đoàn liên ngành có thể kiểm tra cả các cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc diện
phải giải toả, dỡ bỏ hoặc được phép kinh doanh nhằm bảo đảm kết quả chính xác.
Thành phố Hà nội cũng yêu cầu Sở Công Thương rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn và
đề xuất tiêu chí đặc thù kinh doanh xăng dầu khu vực Thủ đô từ đó trình UBND thành
phố trước ngày 30/8. TP Hà Nội đã kiểm tra 441/489 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà
Nội và đã bước đầu phân loại được 62 cửa hàng bảo đảm điều kiện kinh doanh, 324 cửa
hàng cần khắc phục một số điều kiện, 55 cửa hàng cần dỡ bỏ không đủ điều kiện kinh
doanh xăng dầu hoặc phải giải toả theo quy hoạch dự án mở rộng đường giao thông.

Dow Jones 14,776.13

Hà Nội: Sẽ giải tỏa cây xăng không đủ điều kiện trước 15/9BIDV vay 140 triệu USD từ 7 ngân hàng nước ngoài

New York Times và Twitter bị hacker Syria tấn công

ụ g , g y , ợ ự g
ký tăng vốn với mức tăng thêm là 5,22 tỷUSD. Tính chung trong tám tháng qua, tổng vốn
đầu tư cấp mới và tăng thêm là 12,63 tỷUSD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2012. Ước
tính các dự án FDI đã giải ngân được gần 7,6 tỷ USD, tăng 3,8% với cùng kỳ. Cũng
trong tám tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút đượcnhiều sự
quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 370 dự án đầu tư đăng ký mới,với tổng số vốn
cấp mới và tăng thêm là 10,8 tỷ USD, chiếm 85,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.  

g , g ặ p g
không công bố thông tin trước giao dịch. Nhà đầu tư chỉ
biết kết quả giao dịch khi Đường Mặt Trời đã thực hiện
mua cổ phiếu của Bibica. Theo đó, Đường Mặt Trời lại
tiếp tục mua thêm 154.520 cổ phiếu, nâng số lượng sở
hữu từ 1.595.030 cổ phiếu (10,34%) lên 1.749.550 cổ
phiếu (11,35%).  

S&P 500

7 ngân hàng nước ngoài này bao gồm: Cathay United
Bank, China Construction Bank, Indovina Bank, Far East
National Bank, Shanghai Commercial and Savings Bank,
Vinasiam Bank và Hua Nan Commercial Bank. Lũy kế 6
tháng đầu năm 2013, BIDV đạt 2.006 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế. Tại ngày 30/6/2013, giá trị tiền gửi khách hàng
của BIDV là 335.449 tỷ đồng, tăng trưởng 10,69% sau 6
tháng.
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Israel ban bố tình trạng khẩn cấp do chiến sự Syria

Website chính thức của tờ New York Times và mạng xã hội Twitter vừa bị các hacker
thuộc nhóm Quân đội điện tử Syria (SEA) vô hiệu hóa. Trong khi đó, hãng tin Bloomberg
cho biết các hacker Syria đã chiếm quyền kiểm soát đường truyền kết nối với trang web
của New York Times bằng cách đột nhập vào công ty Melbourne - đơn vị kiểm soát đăng
ký tên miền nytimes.com và twitter.co.uk. Cách làm này cho phép các hacker kiểm soát
lưu lượng người dùng Internet truy cập vào website.-26.30
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Lệnh báo động toàn quân của Israel đưa ra chỉ ít giờ sau tuyên bố của Thủ tướng nước
này Benjamin Netanyahu rằng, Israel sẽ giáng trả mạnh mẽ trong trường hợp bị Syria
tấn công. Trong một thông báo đưa ra sau cuộc họp Nội các an ninh tại Tel Aviv, Thủ
tướng Israel tuyên bố, Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Israel không phải là một bên
trong cuộc nội chiến tại Syria. Tuy nhiên, trong trường hợp bị tấn công, Israel sẽ giáng
trả mạnh mẽ. Các động thái của Israel, đồng minh số một của Mỹ tại Trung Đông, đưa ra
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(Cập nhật 17h00 ngày 28/08/2013)

2,101.30-2.27Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

ạ ộ g , g ộ ỹ ạ g g,
trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện các thông tin về một cuộc tấn công quân sự của
phương Tây nhằm vào Syria sắp diễn ra.
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Kết thúc phiên 28/8, VN-Index giảm 12,27 điểm (-2,53%), xuống 473,3
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 69,72 triệu đơn vị, tương đương
giá trị 1.275,2 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 3,9
triệu đơn vị, trị giá 126,64 tỷ đồng. Trong tổng số 308 mã niêm yết trên
HOSE có 193 mã giảm 33 mã tăng, 49 mã đứng giá và 33 mã không có
giao dịch. Trong đó, nhóm VN30 không có mã nào tăng giá, chỉ duy
nhất MBB leo lên được mốc tham chiếu, còn lại 29 mã giảm giá. Kết
thúc phiên, VN30-Index giảm 11,35 điểm (-2,1%), xuống 528,62 điểm.
Trong đó, giảm mạnh nhất phải kể đến BVH với mức giảm 2.400 đồng (-
6,32%), DHG giảm 500 đồng (-5,56%). ITA vượt qua FLC trở thành mã
có tổng khối lượng khớp lớn nhất HOSE với tổng khối lượng khớp đạt
4,33 triệu đơn vị, FLC đứng tiếp theo với hơn 4 triệu đơn vị. Ngoài 2 mã
trên, còn có 13 mã khác có tổng khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị
trong phiên hôm nay như REE, PVT, HQC, TCM, OGC, HAG, HAR…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, Khối ngoại mua vào 2.703.420 đơn vị, trong đó PVD và
DPM là những mã được mua vào nhiều nhất với 312.520 đơn vị và
307.740 đơn vị. VNM tiếp tục được khối này mua vào sau tuần bán
ròng trước đó với khối lượng mua vào trong phiên hôm nay là 213.120
đơn vị. Trên HNX, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 877.500 đơn vị và
bán ra 758.500 đơn vị. Trong đó, khối ngoại tập trung mua VIG, PVS và
DXP và bán mạnh VCG PVX và PVS

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Chỉ số HNX-Index gần như đi ngang trong suốt phiên chiều và chốt
phiên ở mức 60,68 điểm, giảm 0,73 điểm (-1,18%). Tổng khối lượng
giao dịch đạt 23,39 triệu đơn vị, tương đương giá trị 206,52 tỷ đồng.
Trong 386 mã niêm yết trên HNX, có 128 mã giảm, 41 mã tăng, 58 mã
đứng giá và có tới 159 mã không có giao dịch. Kết thúc phiên, HNX30-
Index giảm 2,11 điểm (-1,85%), xuống 112,01 điểm. Gam đỏ ngập tràn
bảng điện tử. Cổ phiếu đa phần chịu sự biến động mạnh, nhiều mã
nhanh chóng nằm sàn. Đóng cửa, chỉ còn 41 mã tăng, 58 mã đứng giá,
có tới 128 mã giảm. Nhóm cổ phiếu trụ cột không nằm ngoài xu thế, chỉ
lác đác vài lệnh khớp xanh rồi đồng loạt đi xuống. Chốt phiên: PVS
giảm mạnh 400 đồng; ACB và VND giảm 300 đồng; SCR và VCG giảm
200 đồng; BVS, KLS, PVX, SHB giảm 100 đồng. SHB quen thuộc dẫn
đầu thanh khoản toàn sàn với khối lượng giao dịch đạt hơn 3,7 triệu
đơn vị. PVX vươn lên đứng thứ hai đạt hơn 2,6 triệu đơn vị. Kế tiếp là
các mã: SCR (hơn 2 triệu đơn vị), SHS và KLS (hơn 1,2 triệu đơn vị)...

BÁN 7,823,080 758,500

Trang 2

DXP và bán mạnh VCG, PVX và PVS.
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Lo ngại chiến tranh xảy ra cộng với việc khối ngoại đồng
loạt rút vốn khỏi thị trường châu á đã khiến Vn-Index rơi
tự do với tốc độ ngày càng mạnh. Thanh khoản tăng vọt
với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Ngưỡng hỗ
trợ 480 điểm đã bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Tâm
lý xấu đi rõ rệt khiến Vn-Index đóng cửa ở mức thấp, để
mất tới 12.27 điểm xuống 473.3 điểm. Trong khi mức
thấp nhất của chỉ số tiến sát 470 điểm. Kết thúc phiên
bằng cây nến đỏ thân dài với điểm thấp nhất đã chạm
vào ngưỡng hỗ trợ. Dải Bollinger mở rộng xuống phía
dưới mở đường cho xu thế giảm, bên cạnh đó MACD
cũng tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu
và RSI giảm mạnh về vùng quá bán. Chỉ báo MFI cũng
tiếp tục giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Tuy vậy nếu nhìn vào biểu đồ thì có thể thấy Vn-
Index vẫn đang trong kênh đi ngang từ tháng 2 đến nay
với ngưỡng hỗ trợ là 470 điểm. Nếu bị xuyên thủng
ngưỡng này thì xu thế giảm điểm sẽ chính thức quay trở
lại với ngưỡng hỗ tiếp theo là 450 điểm
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lại với ngưỡng hỗ tiếp theo là 450 điểm.
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Giảm dần về cuối phiên với diễn biến cũng không khả
quan hơn sàn Hose. Không có lực phục hồi nào đáng
kể. Đà giảm mở rộng trên toàn sàn với 128 mã giảm
điểm. Đóng cửa, HNX-Index để mất mốc 61 điểm xuống
60.68 điểm. Thanh khoản tăng vọt với giá trị khớp lệnh
đạt gần 200 tỷ đồng. Cầu đặt giá thấp vẫn khá tốt
nhưng lực cung quá mạnh áp đảo hoàn toàn lực cầu.
Dải Bollinger đã chính thức mở rộng xuống phía dưới
cùng với đường giá đã bắt đầu chui ra khỏi dải Bollinger.
Bên sàn này, xu thế vẫn theo kiểu lình xình và giảm dần.
MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu cùng với
RSI giảm mạnh xuống vùng quá bán ủng hộ xu thế giảm
điểm. Với phiên giảm điểm mạnh này, phiên sau lực cầu
có thể sớm quay lại giúp chỉ số phục hồi nhẹ và test lại
ngưỡng 61 điểm. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ giao dịch
trên sàn Hose, HNX-Index sẽ sớm tiếp cận ngưỡng hỗ
trợ tiếp theo là 59 điểm nếu ngưỡng 470 điểm không
được giữ vững.

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

61 điểmYếuYếu 59 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường toàn cầu chao đảo thời gian gần đây do nhà đầu tư lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín
hiệu giảm kích thích kinh tế từ tháng 9 tới. Thị trường biến động mạnh hơn trong 2 ngày qua khi xuất hiện thông
tin Mỹ và các đồng minh đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria và có thể ngay ngày mai
29/8. Nhà đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường đầu tư rủi ro như cổ phiếu, trái phiếu do lo ngại Fed rút kích thích 
và những biến động địa chính trị liên quan đến chiến sự Syria. Chỉ số MSCI toàn cầu giảm 1,4% phiên hôm qua
trong khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh nhất 2 tháng. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 2,4% khi yên
tăng mạnh nhất hơn 2 tháng so với USD làm giảm triển vọng của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản. Kospi
Hàn Quốc giảm 0,5%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,8%, Hang Seng Kong Kong giảm 1,4%,
Straits Times của Singapore giảm 1,2%. Chỉ số chứng khoán thị trường Indonesia giảm tới 3,3%, Philippines
giảm 5,6%. Cổ phiếu toàn cầu sẽ còn biến động mạnh trong những tháng tới do cuộc khủng hoảng ở Syria và
các sự kiện quan trọng như bầu cử ở Đức, Australia, nguy cơ Fed giảm kích thích và tình trạng đóng băng
thanh khoản ở các thị trường mới nổi, Evan Lucas, chuyên gia về thị trường tại IG nhận định.
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Chiến tranh Syria, khả năng cắt giảm QE3 của Mỹ là nguyên nhân khiến các quốc gia mới nổi không khỏi lo lắng
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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

Trong phiên tới, khả năng lực cầu sẽ sớm quay trở lại giúp cả 2 chỉ số phục hồi nhẹ. Tuy vậy thì rủi ro giảm
điểm vẫn là khá cao. Với việc mở rộng xuống dưới của dải Bollinger sẽ mở đường cho xu thế giảm điểm nếu
lực cung tiếp tục chiến thắng cầu. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng theo dõi thị trường trong một và hai phiên tới
để rõ ràng xu thế hơn.
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khi dòng vốn nước ngoài ồ ạt chảy khỏi các nền kinh tế nước này. Hệ quả của sự tháo chạy dòng vốn đã nhấn
chìm hàng loạt các thị trường ngập trong sắc đỏ. Với ảnh hưởng này, Chứng khoán việt nam cũng không ngoại
lệ.

Đà lao dốc bắt đầu ngay từ lúc mở cửa đến lúc thị trường đóng cửa với đà giảm mỗi lúc mạnh dần lên. Đã lâu
rồi thị trường mới giảm mạnh như vậy mà không có lực phục hồi nào đáng kể. Hàng loạt các mã vốn hóa lớn bị
bán không thương tiếc tiêu biểu là tứ trụ BVH, VNM, VIC, MSN. TTCK Việt nam thời gian gần đây đã có nhiều
phiên liên tiếp tụt dốc với tâm lý bi quan trên diện rộng. Vì vậy dòng vốn rút ra khỏi thị trường mới nổi rõ ràng là
rất đáng ngại. Vì ở những phiên giao giao dịch trong quá khứ thì mỗi khi khối ngoại bán ròng thì gần như TTCK
khó thoát khỏi xu thế giảm điểm mạnh. Đáng chú ý là ngày 23/08, quỹ V.N.M đã bị rút ra tới 5.43 triệu USD,
trong khi đó khối ngoại cũng bán ròng mạnh tổng cộng với 156 tỷ đồng đã khiến cho TTCK Việt Nam lao dốc
mạnh và mất đến 9.23 điểm. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới cũng chưa có điểm sáng nào cho cơ hội phục hồi.
Hiệu ứng bán do lo ngại khối ngoại tiếp tục rút tiền sẽ chưa dừng lại. Trên 2 sàn hôm nay lực cầu ở giá thấp khá
tốt với thanh khoản tăng mạnh, tuy nhiên lực cung quá mạnh khiến cầu không thể nâng đỡ. Ngưỡng hỗ trợ 470
điểm tạm thời là ngưỡng nâng đỡ tâm lý cho Vn-Index, và đây cũng là ngưỡng thấp nhất với Vn-Index từ tháng
2 tới nay. Nếu ngưỡng này bị để mất thì xu thế giảm điểm sẽ quay trở lại trên 2 sàn.

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.

KHUYẾN CÁO 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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