
Theo Ban quản lý Khu kinh tế Long An, trong tháng 8, các khu công nghiệp (KCN) trên
địa bàn tỉnh thu hút mới được 6 dự án, gồm: 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có
tổng vốn 10,3 triệu USD; 2 dự án có vốn đầu tư trong nước có tổng vốn 22 tỷ đồng. Các
dự án này ước tính sẽ tạo thêm khoảng 450 việc làm. Bên cạnh đó, có 3 dự án FDI điều
chỉnh tăng vốn thêm 8,657 triệu USD; 1 dự án có vốn đầu tư trong nước điều chỉnh tăng
vốn thêm 22 tỷ đồng; 2 dự án điều chỉnh diện tích thuê đất tăng thêm 1.005,5m2. Lũy kế
kể từ khi thành lập đến nay, các KCN của tỉnh đã thu hút được 752 dự án còn hiệu lực,
thuê lại 1.222,73 ha đất và 384.101m2 nhà xưởng.

Vinashin sẽ giữ lại khoảng 8.000 người, cắt giảm và giải
quyết chế độ cho gần 14.000 người, trước mắt sẽ cắt giảm
ngay 30% lao động không có việc làm. Cùng với việc tái
cơ cấu lao động, thời gian qua Vinashin đã thực hiện rà
soát, phân nhóm thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Dự
kiến, hết tháng 9 sẽ tái cơ cấu xong 4 đơn vị, nâng tổng số
đơn vị hoàn thành tái cơ cấu giảm đầu mối là 50 đơn vị.
Vinashin cũng đang chật vật thực hiện rút vốn góp bằng
thương hiệu tại 105 đơn vị. 

Tính đến hết ngày 31/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt
khoảng 170,1 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt
85,16 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng khoảng 11,19 tỷ USD); nhập khẩu đạt khoảng

LGL vừa có giải trình tăng lỗ gấp 5 lần sau soát xét, lên
mức 43.6 tỷ đồng. Theo LGL, sở dĩ có sự chênh lệch này
do ghi nhận bổ sung chi phí lãi vay tại Ngân hàng TMCP

ồ

Công ty Cổ phần Thành Trung Ninh Thuận đã tổ chức lễ khởi công xây dựng khu du lịch
nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa tại Bãi Chà Là, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc,
tỉnh Ninh Thuận. Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Núi Chúa được đầu tư xây
dựng với mục đích kinh doanh du lịch và du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp với diện
tích đất rộng 90,5 ha và tổng mức đầu tư 379,4 tỷ đồng. Dự án xây dựng khách sạn theo
tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm 160 biệt thự cao cấp, nhà hàng, hồ bơi, sân tennis và các
công trình dịch vụ du lịch khác. Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2015 công trình sẽ trở
thành điểm liên kết với các chuỗi nghỉ dưỡng khác từ Ninh Chử đến Cam Ranh cùng với
các trung tâm như Nha Trang, Đà lạt, Mũi Né.

Ninh Thuận khởi công khu nghỉ dưỡng 379,4 tỷ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Long An: Các KCN đã thu hút được 752 dự án còn hiệu lực VTL: Thành lập công ty con vốn điều lệ 6 tỷ đồng 

Cán cân thương mại 8 tháng 2013: Có xuất siêu nhẹ

Sẽ cắt giảm 14.000 lao động tại Tập đoàn Vinashin

LGL: Tăng lỗ gấp 5 lần sau soát xét do trích lập đầu tư
vào MCG

VTL vừa quyết định thành lập Công ty TNHH Thương mại
và Đầu tư địa ốc Thăng Long với vốn điều lệ là 6 tỷ đồng.
Theo đó, số tiền trên sẽ được gửi vào tài khoản tại ngân
hàng của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư địa ốc
Thăng Long để làm thủ tục ký quỹ. Số tiền ký quỹ nêu trên
sẽ được giải chấp ngay sau khi Công ty TNHH Thương
mại và Đầu tư địa ốc Thăng Long được cấp giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp.
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Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua đợt giải ngân khoản cứu trợ trị giá 84,7 triệu
euro (hơn 113 triệu USD) cho Cộng hòa Síp. Ban giám đốc IMF đưa ra quyết định trên
sau khi hoàn thành bản đánh giá đầu tiên về việc Síp thực hiện cam kết trong chương
trình cứu trợ trị giá hàng tỷ euro, kéo dài 3 năm của IMF dành cho nước này và mới
được gia hạn vào tháng Năm vừa qua. Sau đợt giải ngân mới này, Síp sẽ nhận tổng
cộng 169,4 triệu euro (hơn 226 triệu USD) từ "bộ ba" chủ nợ là Liên minh châu Âu (EU),
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và IMF.

Cuộc họp của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu hôm nay sẽ quyết định số phận
của đồng USD. Lúc 9h48’ sáng nay 17/9 theo giờ Tokyo, USD ít thay đổi so với phiên
hôm qua khi chạm mức 1,3386 USD/EUR, thấp nhất kể từ ngày 28/8. USD giao dịch ở
99,19 yên/USD. Euro cũng ít biến động so với yên, giao dịch ở 132,23 yên/EUR sau khi
tăng 0,2% phiên hôm qua. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD sát mức thấp nhất 5
tuần sau khi cựu bộ trưởng tài chính Lawrence Summers quyết định rút khỏi cuộc đua
giành ghế chủ tịch Fed làm dấy lên đồn đoán Fed sẽ nới lỏng tiền tệ lâu hơn nữa.
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Bà Rịa - Vũng Tàu: Thu hút 1,7 tỷ USD vốn đầu tư từ Nhật Bản  Công ty mẹ Viettel Global 6 tháng lãi hơn 987 tỷ đồng

84,99 tỷ USD, tăng 14,4% (tương ứng khoảng 10,69 tỷ USD). Như vậy, giá trị kim ngạch
xuất khẩu 8 tháng năm 2013 đã vượt lên cao hơn so với giá trị kim ngạch nhập khẩu
khoảng 176 triệu USD. Xét về cán cân thương mại, 8 tháng năm 2013 Việt Nam xuất
siêu nhẹ. Cán cân thương mại 8 tháng 2013 chuyển sang trạng thái xuất siêu nhẹ do
trong nửa cuối tháng 8/2013 (tính từ ngày 16 đến 31/8/2013) xuất khẩu đã thặng dư 755
triệu USD (kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 8 đạt khoảng 6,49 tỷ USD).

Công thương Việt Nam (CTG) là 1.3 tỷ đồng; trích lập dự
phòng giảm giá đầu tư dài hạn theo quy định tại Thông tư
89/2013 về trích lập dự phòng khoản đầu tư dài hạn vào
CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) gần 32 tỷ
đồng; hoàn nhập lợi nhuận chưa thực hiện các năm trước
1.3 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 2.162 tỷ đồng cao gấp 2,5
lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán
trong doanh thu thuần cũng tăng cao nên kết quả
Viettelglobal lãi gộp 270 tỷ đồng tăng 133% so với 6 tháng
đầu năm 2012. Trong kỳ với khoản doanh thu tài chính lên
tới 1.028 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ thu được hơn 96 tỷ
đồng nên mặc dù chi phí tài chính cũng tăng mạnh nhưng
kết quả công ty mẹ vẫn đạt 1.181 tỷ đồng lợi nhuận trước
thuế. LNST đạt 987 tỷ đồng trong khi cùng kỳ mức lãi ròng
chỉ đạt 29,3 tỷ đồng.
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-71.89

Đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 18 dự án đầu tư của Nhật Bản (12 dự án đã đi vào
hoạt động) với tổng vốn đầu tư hơn 1,7 tỷ USD. Nếu tính trên từng dự án, nguồn vốn
đầu tư là không cao, nhưng các dự án chủ yếu lại ở lĩnh vực sản xuất, công nghiệp phụ
trợ nên đã giải quyết được việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương và đóng góp
không nhỏ vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Theo các nhà đầu tư Nhật Bản, với điều
kiện cảng biển, đường giao thông thuận lợi, nguồn lao động dồi dào cùng với cơ sở hạ
tầng được đầu tư phù hợp, BR-VT luôn làm các nhà đầu tư Nhật hài lòng. Bên cạnh đó,
môi trường đầu tư thông thoáng cũng là nhân tố hấp dẫn các doanh nghiệp Nhật Bản
gắn bó lâu dài với tỉnh. Bên cạnh nhà đầu tư mới, nhiều nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động
ổn định và hiệu quả tại BR-VT đã tăng vốn mở rộng sản xuất

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h15 ngày 17/09/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2.2

78

VN-Index dừng lại ở mức 477,73 điểm, tăng 2,16 điểm (0,45%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 39,152 triệu đơn vị, trị giá 719,190 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 22 giao dịch trên HOSE với 3,778 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 114,11 tỷ đồng. Toàn sàn có
78 mã tăng (chiếm 25%), 108 mã giảm, 80 mã đứng giá và 40 mã
không có giao dịch. Chỉ số VN30-Index tăng 3,81 điểm (0,72%) lên
mức 535,8 điểm, với 13 mã tăng giá, 8 mã giảm giá và 9 mã đứng
giá. Các mã cổ phiếu lớn như GAS, BVH, VCB, STB, KDC, REE,
PVD… đã đồng loạt tăng giá. Mã PVD bất ngờ tăng trần và khớp
được trên 600 nghìn đơn vị. VCB đã tăng 2,4% lên 25.800 đồng/CP
và khớp được 1,1 triệu đơn vị… Chiều ngược lại, 2 mã HAR và PVF
vẫn không thể thoát khỏi mức giá sàn trước áp lực bán mạnh của các
nhà đầu tư. Mã SPM giảm mạnh 4,4% xuống 21.900 đồng/CP và thỏa
thuận được hơn 1 triệu cổ phiếu, trị giá 23,2 tỷ đồng. Tương tự, mã
PDR đứng giá và cũng thỏa thuận được 1,3 triệu cổ phiếu ở mức giá
sàn, trị giá 14,56 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

78

THỨ TƯ
18/09/2013

39,152,080

719.19

108

477.73

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

NHẬN ĐỊNH  

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

HNX-Index phiên hôm nay đứng ở mức 59,53 điểm, giảm 0,50 điểm (-
0,83%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,414 triệu đơn vị, trị giá
161,090 tỷ đồng. Có 17 giao dịch thỏa thuận trên HNX với 2,627 triệu
cổ phiếu, trị giá 18,07 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 65 (chiếm
16,8% trong tổng số 386 mã niêm yết), số mã giảm là 91 số mã đứng
giá là 229. Chỉ số HNX30-Index giảm 1,02 điểm (-0,92%), xuống còn
109,38 điểm, với 5 mã tăng, 15 mã giảm và 9 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30, ba mã PV2, PVL và VCG đã chạm mức giá sàn. Trong
đó, mã VCG không có dư mua và còn dư bán giá sàn với khối lượng
khá lớn. Mã SHB đã giảm 1,4% xuống 6.800 đồng/CP và là mã có
thanh khoản tốt nhất trên thị trường khi khớp được 7,5 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, mã này còn được thỏa thuận 2,6 triệu đơn vị ở mức giá
sàn, tương đương giá trị giao dịch đạt 17,8 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HNX là TJC, tăng 200 đồng (+10,00%) lên 2.200
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 800 đơn vị.
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3,780,170 793,720 

5,453,240

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE với tổng
khối lượng 5,45 triệu đơn vị, bán ra 3,8 triệu. Mã VCB được khối
ngoại mua vào nhiều nhất với 729.510 đơn vị (chiếm 66,0% tổng khối
lượng giao dịch). Hiện đứng ở mức giá 25.800 đồng/cp (+2,4%), tổng
khối lượng giao dịch đạt 1.104.560 đơn vị. Trên sàn HNX, nhà đầu tư
nước ngoài mua vào với tổng khối lượng 517.920 đơn vị và bán ra
với tổng khối lượng 793.720 đơn vị. 

517,920 

59.53



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Kết thúc phiên bằng một cây nến xanh với biên độ dao
động hẹp. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 2.16 điểm lên
477.73 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên
trước đó với giá trị khớp lệnh đạt 600 tỷ đồng. Điểm
cao nhất của cây nến đã chạm dải giữa của Bollinger
trong khi dải giữa này vẫn theo xu hướng giảm dần.
Cây nến xanh phiên nay vẫn chưa thực sự thoát khỏi
bóng của cây nến đỏ của ngày thứ 2 tuần trước. Nhìn
chung biến động vẫn là lình xình đi ngang. Dải
Bollinger có xu thế co hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang.
Đồng thời, MACD đã cắt lên trên đường tín hiệu vào đi
ngang cùng đường này. Bên cạnh đó RSI và STO vẫn
vận động khá hẹp chưa cho xu thế mới trên sàn này.
Tạm thời ngưỡng 470 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ cho
đường giá. Tuy nhiên 490 điểm lại là ngưỡng kháng
cự gần nhất cản đà phục hồi của thị trường nếu có.
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Tiếp tục giảm điểm do ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu
dẫn dắt như VCG, PVX, SHB, SCR. Đặc biệt là việc
giảm sàn của VCG với dư bán sàn lượng lớn đã khiến
HNX-Index đã quay lại ngưỡng hỗ trợ 59 điểm. Đóng
cửa, HNX-Index để mất 0.5 điểm xuống 59.53 điểm.
Thanh khoản phiên nay lại sụt giảm mạnh so với phiên
qua, đây cũng là điều dễ hiểu khi phiên nay SHB
không còn giao dịch sôi động như phiên hôm qua. Dải
Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng xuống phía dưới. Bên
cạnh đó MACD vẫn nằm phía dưới đường tín hiệu và
chưa dừng lại đà giảm. RSI cũng tiếp tục vận động khá 
hẹp chưa rõ xu thế trong khi STO đã giảm trở lại sau
vài phiên tăng trước đó. Bên sàn này xu thế đi ngang
và giảm dần vẫn duy trì với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là
59 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 17/09/2013

Sau phiên giao dịch sôi động trước đó của khối ngoại. Phiên nay không còn cảnh đua giá mà giao dịch trở nên 

THỨ TƯ

18/09/2013

Chứng khoán Châu Á giảm, sau khi leo lên mức cao nhất trong 4 tháng vào phiên trước, khi nhà đầu tư lo
ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ quyết định giảm tốc độ mua tài sản trong cuộc họp khai mạc trong
ngày hôm nay. Lúc 10h38 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3%
xuống 138,32 điểm, khi 9 trong số 10 ngành thuộc chỉ số này giảm điểm. Thị trường đang chờ cuộc họp chính
sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của FED diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/9 để xem họ có giảm
chương trình mua trái phiếu hiện ở mức 85 tỷ USD/tháng hay không. Theo một điều tra của Bloomberg, FED
sẽ giảm chương trình này đi 10 tỷ USD/tháng xuống 75 tỷ USD/tháng. Trong khu vực, chỉ số Topix tăng 0,4%
khi thị trường Nhật Bản mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của
Samsung Electronics Co., công ty công nghệ lớn nhất Châu Á, giảm 2,5% trên thị trường Seoul, sau khi tăng
lên mức cao nhất kể từ tháng 5. Cổ phiếu của Daiichi Sankyo Co., hãng dược phẩm sở hữu 64% cổ phần của
công ty Ranbaxy Laboratories Ltd., giảm 5,7% trên thị trường Tokyo sau khi Mỹ cấm nhập khẩu một trong
những thiết bị của hãng dược phẩm Ấn Độ này.

NHẬN ĐỊNH  

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.

Sau p ê g ao dịc sô độ g t ước đó của ố goạ ê ay ô g cò cả đua g á à g ao dịc t ở ê
thận trọng. Đóng góp vào mức độ sôi động ở phiên trước có nguyên nhan từ hiện tượng khối nội đu sóng theo
khối ngoại. Và phiên nay sự thận trọng trở lại là điều dễ hiểu khi khối ngoại thu hẹp giao dịch. �

Trang 4

Mức độ tập trung của thị trường vẫn đang dồn vào những cổ phiếu trong tầm ngắm của các quỹ ETF. Tuy
nhiên không còn hiện tượng mua bằng mọi giá nữa. Trong khi Bên sàn Hose, nhóm cổ phiếu DPM, DRC,
BVH, STB và VCB là nhóm mà khối ngoại mua vào nhiều nhất thì bên sàn HNX, SHB không còn hiện tượng
tranh mua như hôm qua mà ngược lại, giá chỉ biến động dưới giá tham chiếu là chủ yếu và thanh khoản sụt
giảm mạnh khi chỉ có hơn 7.5 triệu đơn vị giao dịch. Nhóm cổ phiếu bị bán mạnh ở vài phiên trước đó như
PVF, VCG, PVX thì phiên nay nhóm này vẫn chịu áp lực bán mạnh và chưa ghi nhận lực cầu cải thiện. Cả 2
sàn đóng cửa trái chiều nhưng vẫn dao động trong biên độ hẹp và chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Trong khi
bên sàn Hose, xu thế đi ngang vẫn duy trì khi dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại và ngưỡng hỗ trợ 470 điểm vẫn
phát huy tác dụng thì bên sàn HNX sẽ phải test lại ngưỡng hỗ trợ 59 điểm trong phiên tới khi mà đà bán chưa
dừng lại ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt và ảnh hưởng đến chỉ số. Cuộc họp của Feb sẽ kết thúc vào đêm mai theo
giờ Việt Nam. Quyết định của Feb xem có giảm quy mô gói nới lỏng QE3 trong cuộc họp lần này sẽ ảnh
hưởng khá lớn tới thị trường chứng khoán. 

Trong phiên tới, xu thế chưa có thay đổi nào khi thông tin cuộc hẹp của Feb kết thúc vào đêm mai, cả chỉ số
sẽ tiếp tục vận động hẹp. Xu thế đi ngang vẫn hiện hữu trên sàn HSX với ngưỡng hỗ trợ 470 điểm và HNX
giảm dần với ngưỡng hỗ trợ 59 điểm. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng ở thời điểm này. Nhà đầu tư tiếp
tục đứng ngoài thị trường.   �

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.




