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PVX đang quyết liệt tái cấu trúc với mục tiêu đến năm
2015 sẽ thoái vốn tại các công ty không thuộc lĩnh vực
kinh doanh chính. Cơ cấu tổ chức của PVX sẽ bao gồm
công ty mẹ và 6 công ty con, tập trung thực hiện xây lắp
các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ, bao gồm:
xây lắp các công trình đường ống, bể chứa dầu khí; xây
lắp các công trình lọc hóa dầu, vận chuyển, chế biến, xử
lý, tàng trữ dầu khí...
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tính riêng tháng 8, Việt Nam xuất khẩu 11,92 tỷ USD và nhập khẩu 11,32 tỷ USD, tăng
lần lượt 2,8% và 0,9% so với tháng trước. Như vậy, Việt Nam tiếp tục xuất siêu tháng
thứ 3 liên tiếp với giá trị 600 triệu USD. Trong khi đó, số liệu ước tính trước đó của Tổng
cục Thống kê cho thấy Việt Nam nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 8. Tính chung 8
tháng, Việt Nam xuất khẩu 85,16 tỷ USD, tăng 15,10% so với cùng kỳ và nhập siêu
84,99 tỷ USD, tăng 14,4%. Xuất khẩu 8 tháng đạt 67,6% kế hoạch năm là 126 tỷ đồng.
Cả nước xuất siêu 176 triệu USD trong 8 tháng, trong khi kế hoạch được Quốc hội
thông qua cho cả năm 2013 là nhập siêu 9 tỷ USD. trị giá xuất khẩu hàng hóa của các
doanh nghiệp có vốn FDI 8 tháng đầu năm 2013 đạt 51,55 tỷ USD

Xuất siêu 600 triệu USD trong tháng 8

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TPHCM trả nợ vay và lãi gần 2.700 tỉ đồng/nămPVX sẽ chỉ còn 6 công ty con

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2013 của tỉnh Long An đạt 10,3%

FPT: Lãi ròng 8 tháng 986 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch

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

Đây là con số được UBND TPHCM báo cáo Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội về
vấn đề nợ công và quản lý nợ công của TP. Theo báo cáo này, tính chung trong giai
đoạn 2011-2013, TP phải bố trí 28,19% trong số cân đối từ thuế dành cho chi đầu tư
phát triển của TP chỉ khoảng 9.509 tỉ đồng/năm để thanh toán các khoản nợ và lãi vay
đến hạn, tương ứng 2.681 tỉ đồng/năm. Cũng theo UBND TP, với thực tế trên, thực chất
chi đầu tư chỉ còn hơn 6.800 tỉ đồng/năm, chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu đầu tư của
TP hằng năm (6.800 tỉ đồng/34.000 tỉ đồng), không tương xứng với tốc độ tăng của
khoảng điều tiết nộp ngân sách trung ương.

8 tháng qua, doanh thu toàn Tập đoàn FPT đạt 17,313 tỷ
đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và đạt 64% kế hoạch năm.
Lợi nhuận trước thuế đạt 1,609 tỷ đồng, tăng 4% so với
cùng kỳ 2012, đạt 61% kế hoạch. LNST đạt 1,330 tỷ đồng,
LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 986 tỷ đồng, tăng
tương ứng 5% và 3% so với cùng kỳ, tương đương lần
lượt 60% và 58% kế hoạch năm. Trong tháng 8, FPT
Telecom cũng chính thức được cung cấp dịch vụ truyền
hình cáp trên phạm vi toàn quốc 

Theo kết quả công bố của Cục Thống kê tỉnh Long An, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP)
9 tháng năm 2013 ước đạt 13.840 tỷ đồng (theo giá so sánh 1994), tăng trưởng 10,3%
(cùng kỳ năm 2012 tăng trưởng 9,9%). Trong đó khu vực I (nông, lâm, ngư nghiệp) tăng

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
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Tính đến hết tháng 8, Cục Hải quan Hải Phòng thu ngân sách được 23.918 tỉ đồng, đạt
57,88% chỉ tiêu (chỉ tiêu 41.320 tỉ đồng) và tăng 22% so với cùng kì năm 2012. 8 tháng
qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Hải quan Hải Phòng đạt 19,869 tỉ USD, tăng
19,05% so với cùng kì năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 7,346 tỉ USD, tăng
18,7%; kim ngạch nhập khẩu 12,523 tỉ USD, tăng 55%. Hàng hóa xuất khẩu có thuế tại
Hải quan Hải Phòng đạt kim ngạch 3,928 tỉ USD, chiếm 55% tổng giá trị kim ngạch hàng
xuất khẩu. Trong 8 tháng qua, Hải quan Hải Phòng thu hồi được 1.842 tỉ đồng nợ thuế,
gồm 451 tỉ đồng nợ của tờ khai trước năm 2013 và 1.391 tỉ đồng nợ của năm 2013. Đến
ngày 31-8, tổng số nợ thuế tại Hải quan Hải Phòng còn 2.583 tỉ đồng, giảm 698 tỉ đồng
so với thời điểm 31-12-2012.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,529.73

Hải quan Hải Phòng thu ngân sách đạt gần 24.000 tỉ đồng  HHS góp 80 tỷ đồng thành lập công ty con

trưởng 4,4% (cùng kỳ năm trước tăng trưởng 3,3%) đóng góp 1,5% vào mức tăng
trưởng chung; khu vực II (công nghiệp – xây dựng) tăng 14,4% (cùng kỳ tăng 14,9%)
đóng góp 5,8% vào mức tăng trưởng chung và khu vực III (thương mại – dịch vụ) tăng
11,5% (cùng kỳ tăng 11,4%) đóng góp 3% vào mức tăng trưởng chung. Tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng năm 2013 tăng trưởng 19,6% so với cùng kỳ
và đạt 72,2% kế hoạch. 

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.

Ngày 16/9, Hội đồng quản trị HHS thông qua việc góp vốn
thành lập công ty con và cử người đại diện toàn bộ phần
vốn góp tại công ty con. Theo đó, Hội đồng quản trị thống
nhất góp 80 tỷ đồng, tương đương 8 triệu cổ phần phổ
thông, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần để thành lập
Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang. Hội đồng
quản trị HHS thống nhất cử ông Đỗ Hữu Hạ làm người đại
diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư
dịch vụ Hoàng Huy tại Công ty cổ phần Phát triển Dịch vụ
Hoàng Giang.
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Mỹ có thể phải đóng cửa công sở vì nguy cơ vỡ nợ
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USD giảm, chứng khoán toàn cầu tăng trước kết quả họp của Fed

Mỹ có thể bắt đầu bị vỡ nợ vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới nếu Quốc hội nước này
không tăng được mức trần nợ công liên bang. CBO cũng cảnh báo về khoản nợ quốc
gia đang ngày càng phình to, có nguy cơ trở thành một quả bom nổ chậm đe dọa nền
kinh tế lớn nhất thế giới. Theo báo cáo, với khoản nợ quốc gia sắp vượt trần cho phép
17.400 tỷ USD, mỗi người dân Mỹ đang phải gánh chịu khoản nợ hơn 52.000 USD.
Riêng nợ công của Mỹ tính đến đầu tháng 4/2013 là 11.959 tỷ USD, chiếm 73% GDP,
cao nhất trong lịch sử ngoại trừ thời điểm năm 1945.

Quy mô giảm kích thích của Fed có thể nhỏ hơn dự báo ban đầu và đây sẽ là tín hiệu
tốt cho thị trường. Lúc 8h13’ sáng nay 18/9 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3357
USD/EUR, sát mức thấp nhất 3 tuần thiết lập hôm 16/9 là 1,3386 USD/EUR. USD giao
dịch ở 99,16 yên/USD. Euro tăng nhẹ lên 132,43 yên/EUR. Chỉ số Dollar đo sức mạnh
của USD so với 10 đồng tiền chủ chốt khác ít biến đổi sau khi xuống thấp nhất kể từ
ngày 9/8 vào phiên hôm qua. Trong khi USD giảm, thị trường chứng khoán toàn cầu lại
được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed sẽ giảm kích thích nhưng với quy mô nhỏ.

(Cập nhật 16h30 ngày 18/09/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index dừng lại ở mức 474,26 điểm, giảm 3,47 điểm (-0,73%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,014 triệu đơn vị, trị giá 744,060 tỷ
đồng. Riêng giao dịch thỏa thuận, có 26 giao dịch trên HOSE với
4,201 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 202,36 tỷ đồng.
Trong số 306 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 49 mã tăng (chiếm
16,0%), 125 mã giảm, 86 mã đứng giá và 46 mã không có giao dịch.
Chỉ số VN30-Index giảm 4,17 điểm (-0,78%) xuống còn 531,63 điểm,
với 4 mã tăng giá, 19 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Các mã cổ
phiếu lớn như BVH, CTG, VNM, VCB, HAG, GMD… đều đã chìm
trong sắc đỏ. BVH giảm 1,7% xuống 34.900 đồng/CP. VNM giảm nhẹ
0,7% xuống 136.000 đồng/CP. Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên
HOSE là ITA với 2,262 triệu đơn vị, đứng ở mức 5.300 đồng/cp (-
3,64%). Khép phiên giao dịch, ITA còn dư mua giá sàn gần 1 triệu
đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là PNC tăng 300 đồng
(+6,98%) lên 4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 5.150 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE với tổng
khối lượng 4,3 triệu đơn vị, bán ra 6,1 triệu. Trên sàn HNX, nhà đầu
tư nước ngoài mua vào với tổng khối lượng 5 triệu đơn vị và bán ra
3,3 triệu đơn vị. Mã SHB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
4.058.100 đơn vị (chiếm 64,6% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
bán ra 134.000 đơn vị. Mã VCG được khối ngoại bán ra nhiều nhất
với 2.845.500 đơn vị (chiếm 72,6% tổng khối lượng giao dịch), trong
khi mua vào 11.000 đơn vị.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 58,73 điểm, giảm 0,80 điểm (-
1,34%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,245 triệu đơn vị, trị giá
172,840 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 59 (chiếm 15,3% trong tổng
số 386 mã niêm yết), số mã giảm là 96 số mã đứng giá là 61 và
không có giao dịch là 170 mã. Chỉ số HNX30-Index giảm 2,36 điểm (-
2,15%), xuống còn 107,02 điểm, với 1 mã tăng, 19 mã giảm và 10 mã
đứng giá. Mã duy nhất tăng giá trong nhóm HNX-30 là NTP với mức
tăng nhẹ 0,7% lên 58.900 đồng/CP. Đáng chú ý, phiên hôm nay mã
PVX bất ngờ bị bán rất mạnh và đã bị đẩy về mức giá sàn. Khép
phiên giao dịch, PVX khớp được 4,6 triệu đơn vị và vẫn còn dư bán
giá sàn 1,08 triệu đơn vị. Tương tự, mã VCG vẫn giảm sàn và khớp
được 3,9 triệu đơn vị. Đây cũng là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của
VCG. Mã SHB giảm 2,9% xuống 6.600 đồng/CP và có thanh khoản tốt 
nhất trên thị trường khi khớp được hơn 6,2 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HNX là SHN, tăng 100 đồng (+16,67%) lên 700
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 188.200 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau cây nến xanh nhỏ phiên trước đó, phiên nay chỉ
số kết thúc bằng cây nến đỏ với biên độ hẹp. Vn-Index
để mất 3.47 điểm xuống 474.26 điểm. Thanh khoản
sụt giảm so với phiên trước đó và ở mức thấp với giá
trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 500 tỷ đồng. Thanh khoản
vẫn trồi sụt theo từng phiên và hầu như đều ở mức
thấp chưa cải thiện được xu thế hiện tại. Nhìn chung
biến động vẫn là lình xình đi ngang. Dải Bollinger có xu
thế co hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang. Đường giá cũng
đang chịu áp lực khi đang ở dải giữa của Bollinger sát
ngưỡng 480 điểm. 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.  

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Áp lực bán mạnh ở những mã chủ chốt như PVX,
VCG, SCR, SHB …tiếp tục là nguyên nhân khiến HNX-
Index giảm mạnh trong phiên nay và chính thức để
mất mốc hỗ trợ 59 điểm, HNX-Index đóng cửa giảm
0.8 điểm xuống 58.73 điểm. Thanh khoản cũng không
cải thiện cho thấy lực cầu giá thấp vẫn chưa tăng lên.
Chỉ báo MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu, bên cạnh đó các chỉ báo STO và RSI
vẫn giảm mạnh. Cùng với đó dải Bollinger vẫn mở
rộng xuống phía dưới ủng hộ xu thế giảm điểm trên
sàn này. Việc mở rộng xuống phía dưới của đường
này với độ dốc thoải và đường giá vẫn bám sát dải
dưới khiến đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngưỡng 59 điểm có thể được test lại trong phiên tới,
tuy nhiên khả năng cao đường giá vẫn tiến về ngưỡng
hỗ trợ tiếp theo là 57 điểm. 

65 điểm
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67 điểm
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515 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 57 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Tư, theo diễn biến tăng của thị trường Phố
Wall vào đêm trước, khi nhà đầu tư cá cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm chương trình mua tài
sản với quy mô khiêm tốn. Lúc 10h20 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng
0,4% lên 138,69 điểm, mức cao nhất trong gần 4 tháng, với 7 trong số 10 ngành thuộc chỉ số này tăng điểm.
Cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, và giới phân tích cho
rằng bất kỳ quyết định giảm kích thích nào, nếu có, sẽ là một quá trình rất từ từ. Và những dự đoán như thế
đã góp phần hỗ trợ thị trường trong phiên này. Nhiều nhà phân tích dự đoán FED sẽ giảm chương trình mua
trái phiếu đi 10 tỷ USD xuống 75 tỷ USD/tháng. Một số người dự đoán mức giảm 5 tỷ USD. Những cổ phiếu
nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Mitsui O.S.K. Lines Ltd và Fanuc Corp tăng ít nhất 3,3% trên thị trường
Tokyo khi cổ phiếu các công ty công nghiệp dẫn đầu mức tăng của chỉ số chứng khoán chủ chốt của Châu Á-
Thái Bình Dương. Cổ phiếu của Kawasaki Heavy Industries Ltd tăng 4,4% lên mức cao nhất trong 6 năm do
tin đồn hãng chế tạo của Nhật Bản này giành được đơn hàng sản xuất toa tàu trị giá 180 tỷ Yên (1,8 tỷ USD).
Cổ phiếu của Kansai Electric Power Co giảm 1,4% trên thị trường Tokyo sau khi công ty điện lực này cho tạm
ngừng hoạt động của các đơn vị tại hai nhà máy điện.
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Đồ thị của 2 sàn giảm dần về cuối phiên với giá đóng cửa của 2 chỉ số đều ở mức thấp nhất trong phiên.
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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.

Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường. Tối nay, thông tin về việc có giảm
gói nới lỏng QE3 hay không sẽ được Feb công bố, và nó sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán thế
giới và cả Việt Nam. Vì vậy, trong bối cảnh này, nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường, chưa nên vội tham
gia bắt đáy. �

ồ t ị của sà g ả dầ ề cuố p ê ớ g á đó g cửa của c số đều ở ức t ấp ất t o g p ê
Đóng cửa, Vn-Index để mất 3.47 điểm xuống 474.26 điểm, HNX-Index để mất mốc 59 điểm xuống 58.73 điểm.
Thanh khoản vẫn ở mức thấp trên 2 sàn cho thấy lực cầu chưa trở lại và xu thế ngày càng trở nên tiêu cực
hơn.

Trang 4

Không có thêm thông tin gì mới, cả 2 sàn vẫn chịu ảnh hưởng từ việc cơ cấu danh mục của ETF. Số lượng
mã giảm điểm trên 2 sàn tăng lên rõ rệt. Trong đó, sau khi thông tin hủy niêm yết vào ngày 23.09 được công
bố và quỹ ETF phải bán ra thì PVF vẫn tiếp tục giảm sàn đến phiên nay với mức độ sụt giảm là hơn 30% và
dư bán sàn từ 4-5 triệu cổ, giá tri khớp lệnh trên sàn chỉ được vài trăm nghìn, phiên nay có khá hơn với hơn
400 000 cp. Lực cầu của cổ phiếu này được dự đoán đến từ việc cover hàng do trước đó đã shortsell, và
chưa hề thấy lực cầu bắt đáy xuất hiện cho thấy cổ phiếu này chưa đủ rẻ và việc chờ đợi PVF niêm yết lại sau
1 đến 2 năm nữa đã không thu hút nhà đầu tư. Bên sàn kia, PVX và VCG tiếp tục là đối tượng bị bán mạnh và
vẫn dư bán sàn cuối phiên. Khối lượng giao dịch của 2 mã này tăng lên trong phiên hôm nay đặc biệt là VCG
với gần 4 triệu cp, trong khi PVX cũng hơn 4.6 triệu cổ. Áp lực bán mạnh ở VCG vẫn từ nguyên nhân ETF
giảm tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục với khối lượng bán ra của khối ngoại phiên nay đạt gần 3 triệu cổ.
Trong khi PVX không có thông tin xấu nào được đưa ra, thậm chí mã này còn được nước ngoài mua hơn
100.000. Chưa lý giải được việc giảm điểm của PVX trong vài phiên trở lại đây. Ở phiên hôm nay, Vn-Index
vẫn giữ được trên ngưỡng 470 điểm, và xu thế đi ngang vẫn hiện hữu với việc tiếp tục co lại của dải Bollinger.
Trong khi bên sàn HNX, xu thế giảm điểm chưa dừng lại khi ngưỡng 59 điểm chính thức bị xuyên thủng cùng

ầ ế

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.




