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NFSC vừa đưa ra dự báo, tốc độ tăng trưởng GDP trong 2 năm tới là 5,6% - 5,8% (năm
2014) và 6,0% - 6,2% (năm 2015). Mức này cao hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP của
năm nay, được dự báo chỉ vào khoảng 5,3%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng GDP như
dự báo, theo NFSC, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong năm 2014 và 2015 phải duy trì ở
mức tương đương 30 - 31% GDP, tốc độ tăng trưởng tín dụng phải đạt 15% còn xuất
khẩu tăng trưởng ở mức 12-14% trong năm 2014 lên 13-15% vào năm 2015. Dự báo
tăng trưởng GDP ở trên, theo NFSC, căn cứ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng
đầu năm và dự báo về tình hình kinh tế thế giới do các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra.

Tăng trưởng kinh tế năm 2014 dự kiến đạt 5,6 - 5,8%

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

Tăng trưởng tín dụng TPHCM tháng 8 chậm lạiÔ tô Trường Hải chi 325 tỷ đồng trả cổ tức sau khi 

Huy động 1.100 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Tháng 8, tốc độ tăng trưởng tín dụng của TPHCM ước tăng 0,2%. Tăng trưởng tín dụng
8 tháng TPHCM là 5,8%, vẫn cao hơn mức bình quân của cả nước. Trong tháng 6 và
tháng 7, tăng trưởng tín dụng toàn thành phố lại có sự đột biến khi đạt tới 3%, cao hơn
mức tăng của cả 5 tháng đầu năm gộp lại trước đó. Mảng ngân hàng bán lẻ đang được
các tổ chức tín dụng đặc biệt chú trọng. Lĩnh vực này đóng góp khoảng 30% lợi nhuận
cho các nhà băng nửa đầu năm nay. Thậm chí, một số ngân hàng, tỷ lệ này còn lên tới
50-60%. NHNN TPHCM đã có 14 lễ ký kết tài trợ vốn được tổ chức trên khắp các quận,
huyện, với tổng vốn cam kết giải ngân 5.508 tỷ đồng.

Licogi 16 trúng thầu thi công trị giá 115 tỷ đồng

25/9 DaiABank dự kiến họp cổ đông bất thường thông 

Ngày 26/8, LCG đã ký kết hợp đồng thi công gói thầu Trạm
biến áp Phú Mỹ 2 và đường dây đấu thuộc Khu công
nghiệp Phú Mỹ 2 với giá trị hợp đồng là 181 tỷ đồng, trong
đó phần thi công của LCG là 115 tỷ đồng. Đối với các gói
thầu xây lắp điện, kể từ đầu năm 2013 đến nay, LCG đã
trúng các gói thầu khác như: Đường dây 220KV Cầu Bông
- Củ Chi với giá trị 50 tỷ đồng, gói thầu đường dây 110 KV
Thạnh Đông - Thoại Sơn, tỉnh An Gian với giá trị 16,4 tỷ
đồng.

Ngày 29/8, Công ty CP Ô tô Trường Hải thông báo sẽ chốt
danh sách cổ đông vào 12/9 tới đây để trả cổ tức năm
2012 bằng tiền tỷ lệ 10%, việc chi trả sẽ được thực hiện
ngay những ngày cuối tháng 9. Vì vậy Thaco sẽ phải bỏ ra
325 tỷ đồng trả cổ tức. Trong báo cáo hoạt động kinh
doanh 6 tháng đầu năm 2013, Truonghai đạt LN 267 tỷ
đồng quý II/2013 trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là
267 tỷ đồng tăng gần 400% so với quý II/2012

Ngày 29/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếuNội dung họp là thông qua Tờ trình và tài liệu liên quan
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Hơn 700 chiếc xe bán tải Triton và gần 1.300 chiếc xe thể thao việt dã Pajero Sport của
thương hiệu Mitsubishi nhập khẩu và lắp ráp tại Việt Nam bị triệu hồi do nguy cơ khó
điều khiển, cháy, rò rỉ nhiên liệu. Ngày 29/8, Vinastar công bố triệu hồi 707 chiếc
Mitsubishi Triton và 1.291 chiếc Pajero Sport trên toàn quốc, được sản xuất lắp ráp trong
nước hoặc nhập khẩu từ năm 2011 tới tháng 3/2013. Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến
cáo tất cả các xe thuộc diện triệu hồi cần đưa ngay đến các đại lý được ủy quyền của
Vinastar để kiểm tra thay thế. Vinastar cho biết thời gian kiểm tra, khắc phục lỗi có thể
kéo dài từ 0,2 đến 6,3 giờ mỗi lỗi, bắt đầu thực hiện từ ngày 3/9/2013.

Dow Jones 14,840.95

2.000 xe Nhật tại Việt Nam bị triệu hồiVinschool nhận chuyển nhượng 100% vốn IECC

Lạm phát Nhật Bản tăng nhanh nhất 5 năm

Ngày 29/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu
Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu
4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm, 3 năm, 5 năm và 10 năm, mỗi loại gọi thầu 1.000
tỷ đồng. Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có tới 20 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự
thầu hợp lệ đạt 3.600 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,3-8,6%/năm.
Kết quả, huy động được 50 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,3%/năm,
bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/8/2013).

Nội dung họp là thông qua Tờ trình và tài liệu liên quan
đến sáp nhập DaiABank vào HDBank, bao gồm Thông qua
đề án sáp nhập; hợp đồng sáp nhập; Điều lệ Ngân hàng
sau sáp nhập và các vấn đề có liên quan theo Quy định tại
Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Ngân
hàng Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 ngày 15/6/2013.

S&P 500

IECC là Công ty cổ phần tư vấn và phát triển giáo dục
quốc tế. Sau khi hoàn tất thủ tục, IECC sẽ chuyển thành
công ty TNHH một thành viên. Theo đó, Vingroup thông
qua việc Công ty Vinschool (công ty con của Vingroup)
nhận chuyển nhượng 350.000 cổ phần, chiếm 100% vốn
điều lệ Công ty cổ phần tư vấn và phát triển giáo dục quốc
tế (công ty IECC) từ các cổ đông của công ty IECC.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý II

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của Nhật Bản không tính giá thực phẩm tươi tăng
0,7%, vượt dự báo của chuyên gia và là tốc độ tăng nhanh nhất kể từ năm 2008. CPI
tháng 7 tăng chủ yếu do giá năng lượng và hàng hóa nhập khẩu tăng khi yên giảm. Kể
từ đầu năm, yên giảm khoảng 20% so với USD. Lạm phát của Nhật Bản có xu hướng
tăng trở lại sau 15 năm giảm phát nhờ các chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng
trung ương (BOJ). Tuy nhiên, giới chuyên gia và giới hoạch định chính sách của Nhật
Bản thừa nhận, mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn quá xa vời.
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Theo số liệu vừa được Bộ Thương mại Mỹ công bố, kinh tế nước này tăng trưởng 2,5%
trong quý II, cao hơn so với ước tính ban đầu là 1,7%, và vượt dự báo 2,2% của các
chuyên gia. Như vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II của Mỹ nhanh gấp đôi so với quý
I. Đà phục hồi trong quý II chủ yếu nhờ hoạt động thương mại được cải thiện đáng kể
với kim ngạch xuất khẩu tăng 8,6%, nhập khẩu tăng 7%. Chi tiêu tiêu dùng của hộ gia
đình tăng 1,8% trong khi chi tiêu chính phủ giảm 0,9%. Thu nhập khả dụng của người

-31.16

-13.39 3,972.96

(Cập nhật 16h45' ngày 30/08/2013)

2,098.381.15Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

đình tăng 1,8% trong khi chi tiêu chính phủ giảm 0,9%. Thu nhập khả dụng của người
dân tăng 3,2%
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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Đóng cửa, VN-Index tăng 4,15 điểm (+0,89%) lên 472,7 điểm với khối
lượng giao dịch xấp xỉ 35,5 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá
739,28 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,57 triệu đơn vị với
tổng giá trị tương ứng 56,08 tỷ đồng. Sắc xanh trên bảng điện tử chiếm
chủ đạo với 129 mã tăng, 57 mã giảm và 78 mã đứng giá. Trong đó,
nhóm VN30 chỉ có 2 mã giảm, 3 mã đứng giá và có tới 25 mã tăng,
đóng cửa VN30-Index tăng 7,72 điểm (+1,47%) lên 531,23 điểm. Hầu
hết các bluechip đều bứt phá mạnh, đáng kể có BVH tăng 1.900 đồng
(+5,29%), PGD tăng 1.000 đồng (+3,42%), MSN tăng 1.000 đồng
(+1,22%), PVD tăng 2.500 đồng (+4,27%), VCB tăng 1.400 đồng
(+5,67%) và VIC tăng 1.000 đồng (+2,6%) là các lực đỡ chính giúp VN-
Index lấy lại mốc 470 điểm và tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Á
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TỔNG QUAN GD NĐTNN
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58
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0.83

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài cũng đẩy mạnh mua vào phiên cuối
tuần với khối lượng mua vào đạt 3.794.235 đơn vị. Trong đó, 2 cổ phiếu
ngành ngân hàng được mua vào nhiều nhất là EIB (959.020 đơn vị) và
VCB (422.020 đơn vị). Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào
29 mã với tổng khối lượng 299.300 đơn vị và bán ra 9 mã với tổng khối
lượng 203.100 đơn vị. Trong đó, họ mua nhiều nhất PMC và PVS ,
đồng thời bán ra mạnh nhất HNM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng tăng điểm trở lại khi có hơn 92
mã tăng điểm. Đáng chú ý các mã như ACB, SHB, PVS, KLS, PVS,
VCG, SCR….đều xanh. Đóng cửa, HNX-Index tăng 0,83 điểm (+0,83%)
lên 61,19 điểm. Thanh khoản cũng chưa có dấu hiệu được cải thiện với
hơn 17,23 triệu đơn vị được chuyển nhượng trên toàn sàn, tổng giá trị
tương ứng 137,48 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp
5,47 tỷ đồng. Với 12 mã tăng, 4 mã giảm, 12 mã đứng giá và 2 mã
không có giao dịch là OCH và TH1. Đóng cửa, HNX30-Index tăng 1,59
điểm (+1,44%) lên 112,42 điểm. NVB hút dòng tiền lớn nhất với khối
lượng khớp lệnh đạt 5,14 triệu đơn vị, đứng đầu về thanh khoản. Tiếp
đó là hai cổ phiếu SHB và SCR với khối lượng khớp lệnh đạt 1,73 triệu
đơn vị và 1,07 triệu đơn vị. Đóng cửa, NVB tăng 400 đồng (+5,7%) lên
7.000 đồng/CP, SHB tăng 100 đồng (+1,56%) lên 6.400 đồng/Cp, còn
SCR tăng 200 đồng (+3,23%) lên 6.200 đồng/CP.

BÁN 4,208,170 203,100

Trang 2

đồng thời bán ra mạnh nhất HNM.
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Phiên phục hồi kỹ thuật được mong đợi đã xuất hiện
trong phiên cuối tuần cũng là phiên cuối cùng của tháng
8 trước khi nghỉ lễ 2.9. Đóng cửa, Vn-Index ghi được
4.15 điểm lên 472.7 điểm, ngưỡng 470 điểm đã được
lấy lại thành công, tuy nhiên thanh khoản vẫn ở mức
thấp với giá trị khớp lệnh chỉ hơn 700 tỷ đồng. Các chỉ
báo kỹ thuật vẫn chưa có tín hiệu nào mới. Một loạt các
chỉ báo cho tín hiệu thị trường giảm điểm khi MACD tiếp
tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu, các chỉ
báo khác như RSI và MFI cũng tiếp tục giảm mạnh.
Cùng với đó là việc mở rộng xuống phía dưới của dải
Bollinger không có tác dụng nâng đỡ đường giá. Đường
giá vẫn chưa vào trong dải Bollinger và chỉ báo STO vẫn
nằm trong vùng quá bán, vì vậy có thể cơ hội tiếp tục
phục hồi kỹ thuật trong phiên đầu tháng 9 có thể xảy ra
với ngưỡng hỗ trợ 470 điểm.
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460 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
520 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Phục hồi lên ngưỡng 61 điểm, đóng cửa phiên cuối
tuần, HNX-Index ghi được 0.83 điểm lên 61.19 điểm.
Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở
mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt hơn 130 tỷ đồng. Sự
thận trọng tiếp tục duy trì. Dải Bollinger đã chính thức
mở rộng xuống phía dưới cùng với đường giá đã 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. Tuy nhiên STO đã chui vào
trong vùng quá bán cùng với việc 2 phiên liên tiếp
đường giá nằm ngoài giải Bollinger thì cơ hội phục hồi
kỹ thuật trong phiên tới có thể được tính đến. Ở thời
điểm hiện tại, đường giá sẽ sớm tiến đến ngưỡng hỗ trợ
tiếp theo là 59 điểm.

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng, với các chỉ số chứng khoán tăng ngày thứ hai, khi kỳ vọng không xảy ra cuộc tấn
công tại Syria. Cổ phiếu năng lượng giảm nhẹ khi giá dầu tạm thời điều chỉnh giảm. Chỉ số MSCI Asia Pacific
Index tăng 0,3 phần trăm lên 130,13 lúc 05h:44' tại Tokyo. Chỉ số này đang giảm 1 phần trăm trong tuần này và
mức giảm theo tháng là 1,6 phần trăm. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản Index tăng 0,8
phần trăm. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,9 phần trăm thậm chí sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng tăng
với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2008. Sản xuất công nghiệp tăng ít hơn so với ước tính của các nhà kinh tế.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1 phần trăm. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0.5 phần trăm, và S & P /
ASX 200 của Úc tăng 0.8 phần trăm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông và Trung Quốc Shanghai Composite
Index tăng 0.1 phần trăm cả.Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 1,3 phần trăm, trong khi chỉ số Straits Times của
Singapore giảm 0,5 phần trăm. Của Ấn Độ S & P BSE Sensex (Sensex) giảm 0.2 phần trăm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/09/2013

THỨ BA

03/9/2013

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

NHẬN ĐỊNH  

Á ổ ồ ầ

Rủi ro thị trường tiếp tục giảm điểm vẫn còn đó, thanh khoản tăng trong những phiên giảm mạnh và giảm trong
những phiên phục hồi nhẹ cho thấy sự thận trọng từ phía cầu. Việc mua vào lướt sóng ở thời điểm này có thể
được tính đến với những nhà đầu tư mạo hiểm, tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi, lợi nhuận kỳ vọng đạt
được không cao trong khi rủi ro là rất lớn. Việc mua vào chỉ được tính đến khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng
với mặt bằng giá mới. 

Kết thúc phiên cuối cùng của tháng 8 với một phiên phục hồi kỹ thuật như kỳ vọng, cả 2 chỉ số đều đóng cửa với
sắc xanh, Vn-Index đã giành lại được mốc 470 điểm, đứng tại 472.7 điểm và HNX-Index lấy lại mốc 61 điểm,
đứng tại 61.19 điểm. Phiên phục hồi này chưa làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư. Xu thế hiện tại trên 2 sàn vẫn rất
xấu.

So với tuần trước thì Vn-Index đã để mất tới 4.7% và tính chung cả tháng 8 chỉ số này để mất tới gần 4%. Hầu
hết các mã trên sàn phiên nay đã tạm chững lại và phục hồi nhẹ nhờ việc tiết cung. Việc test lại ngưỡng 470
điểm như dự đoán sẽ là điểm tạm cân bằng để chỉ số có thể xác lập xu thế mới. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện
tại khi các thông tin vĩ mô tốt không xuất hiện, đồng thời áp lực từ phía cung của khối ngoại vẫn còn đó mặc dù
hôm nay Obama đã tuyên bố chưa ký quyết định tấn công Syria và chứng khoán thế giới đã phục hồi nhẹ, tuy
nhiên những vấn đề về chiến tranh Syria và việc dừng gói kích thích QE3 của Feb sẽ sớm thực hiện thì chưa
thể kỳ vọng cầu bắt đáy sớm quay trở lại. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường đang trong giai đoạn hình
thành xu thế giảm điểm, có thể thị trường sẽ phục hồi tại ngưỡng 470 điểm và giữ ở đây vài phiên với khả năng
phục hồi lên ngưỡng 495 điểm. Tuy nhiên, lực cầu khối ngoại chưa quay trở lại thị Vn-Index sẽ sớm giảm về
ngưỡng hỗ trợ thấp hơn là 440 điểm. Đối với HNX-Index thì ngưỡng tiếp theo chỉ số này hướng tới là 59 điểm.
Các chỉ báo vẫn trong vùng quá bán vì vậy nhà đầu tư canh nhịp phục hồi trong một vài phiên tới để giảm tỷ
trọng danh mục.

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
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.
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