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8 tháng đầu năm 2013, GMC đạt doanh thu 910 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 52 tỷ đồng, bằng 83,87% kế hoạch cả
năm. Ông Hùng chia sẻ, để đón trước cơ hội từ Hiệp định
xuyên Thái Bình Dương, GMC đã chuẩn bị kế hoạch nâng
cao năng lực sản xuất thêm 25% vào năm 2014. Cụ thể,
GMC dự kiến tăng thêm 6 chuyền may từ Tân Mỹ giai đoạn
2 và 6 chuyền ở Hà Lam, Quảng Nam. Phấn đấu đến năm
2018, GMC trở thành doanh nghiệp may mặc tốt nhất Việt
Nam.
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Hệ thống xử lý chất thải công nghiệp phát điện Nam Sơn có công suất xử lý 75 tấn/ngày
chất thải công nghiệp và nguy hại, đồng thời tận dụng nhiệt phát điện với công suất 1.930
kW (ở chế độ định mức). Dự án có tổng mức đầu tư là 612 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn
viện trợ không hoàn lại của tổ chức Tổ chức phát triển kỹ thuật công nghiệp và Năng
lượng mới NEDO (Nhật Bản) là 1.770 triệu Yên (tương đương 472 tỷ triệu đồng) và phần
vốn đối ứng là 140 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành sau 1 năm xây dựng. Việc xử lý
chất thải công nghiệp để sản xuất điện năng tái sử dụng để cấp điện cho khu liên hợp xử
lý chất thải Nam Sơn, góp phần làm giảm gánh nặng về việc thiếu hụt điện năng của
thành phố và góp phần bảo vệ môi trường.

Hà Nội khởi công dự án nhiệt điện từ rác thải

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhập siêu 374 triệu USD nửa đầu tháng 9GMC đạt 52 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 8 tháng đầu
năm thua lỗ

Ba Vì: Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đạt 12.388 tỷ đồng

Sông Đà 1.03 Hà Nội sáp nhập vào Sông Đà 1

DIC: Dự kiến mua 1,5 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng
10/2013

Trong nửa đầu tháng 9 ( từ ngày 1-15/9/2013), Việt Nam xuất khẩu 4,94 tỷ USD và nhập
khẩu 5,32 tỷ USD. Như vậy, trong nửa đầu tháng 9, Việt Nam nhập siêu 374 triệu USD.
Lũy kế tới 15/9, Việt Nam nhập khẩu 90,06 tỷ USD và xuất khẩu 90,29 tỷ USD. Cán cân
thương mại tính tới nửa đầu tháng 9 âm 226 triệu USD. Tính từ đầu năm tới 15/9, Việt
Nam đã hoàn thành hơn 71,4% kế hoạch xuất khẩu cả năm theo chỉ tiêu được Quốc hội
thông ra đầu năm là 126 tỷ USD. Tính riêng khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI), tính tới 15/9, các doanh nghiệp này xuất khẩu 54,60 tỷ USD, bằng 61% tổng giá trị
xuất khẩu cả nước. Trong khi đó, doanh nghiệp FDI chỉ nhập khẩu 51,16 tỷ USD, tương
ứng xuất siêu 3,44 tỷ USD.

SD1 đã phê duyệt phương án sáp nhập CTCP Sông Đà
1.03 Hà Nội vào Sông Đà 1. Sông Đà 1 sẽ mua lại cổ phần
của các cổ đông thiểu số tại Sông Đà 1.03 Hà Nội để nâng
tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Sông Đà 1.03 Hà Nội từ 80,13% lên 
100%. Giá mua lại cổ phần tối đa không quá 5.000 đồng/cp.
Sông Đà 1.03 Hà Nội là công ty con của Sông Đà 1, được
thành lập vào cuối năm 2010. Công ty hoạt động chủ yếu
trong lĩnh vực xây lắp. Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng,
tương ứng 2 triệu cổ phần.

Trong 9 tháng đầu năm 2013, ước tổng giá trị sản xuất theo giá thực tế huyện Ba Vì đạt
12.388 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 23,5 % so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị

Theo đó, trong tháng 10/2013, DIC quyết định sẽ mua 1,5
triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 9,43% số cổ phiếu lưu
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Theo báo cáo của Cục Quản lí giá (Bộ Tài chính), trong 15 ngày đầu tháng 9, giá cả các
mặt hàng như thực phẩm tươi sống, xi măng, khí hóa lỏng LPG tăng; giá đường, thép,
xăng dầu ổn định; giá lúa gạo miền Nam giảm. Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá 300 đồng đối với mặt hàng xăng
RON 92, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut 3,5S. Trong 15 ngày đầu tháng 9, giá vàng thế
giới giảm liên tục. Sau khi đạt mức 1.416,3 USD/ounce hôm 3-9, giá vàng đã giảm xuống
mức 1.324,4 USD/ounce vào ngày 16-9. Tại các tỉnh Nam bộ, giá thóc gạo giảm: giá thóc
giảm 150-550đ/kg còn giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm giảm 550-600đ/kg. Giá
chào bán gạo Thái Lan, Việt Nam và giá thóc gạo các tỉnh Nam Bộ giảm do nguồn cung
dồi dào trong khi nhu cầu của các nước nhập khẩu thấp.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,636.55

Nửa đầu tháng 9, nhiều mặt hàng tăng giá Coma 18 bán dự án VP6 Linh Đàm cho Tập đoàn
Mường Thanh

12.388 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch năm, tăng 23,5 % so với cùng kỳ năm 2012. Giá trị
tăng thêm đạt 5.988 tỷ đồng; trong đó nhóm ngành dịch vụ đạt 74,7%, nông lâm nghiệp,
thủy sản đạt 91,6% kế hoạch, nhóm ngành công nghiệp xây dựng đạt 65,3% kế hoạch;
cơ cấu giá trị tăng thêm là nhóm ngành dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 48,7%, nông
lâm nghiệp là 38,2%, Công nghiệp và xây dựng 13,1%. Để đạt được các chỉ tiêu trên,
ngành nông nghiệp có năng suất lúa bình quân cả năm đạt 58,3 tạ/ha tăng 1,8 tạ/ha, đàn
bò hơn 36 nghìn con tăng 1,4% so với cùng kỳ, ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản
1.900 ha, sản lượng 6.000 tấn, diện tích chè tăng 30 ha.

triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 9,43% số cổ phiếu lưu
hành. Số tiền mua cổ phiếu quỹ được lấy từ nguồn thặng
dư vốn và lợi nhuận giữ lại. Tính theo thị giá đóng cửa
phiên giao dịch 19/9/2013, DIC sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng
7,65 tỷ đồng, lớn hơn khoản LNST 6 tháng đầu năm mà
công ty thu được (3,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, tính đến cuối quý
2013, DIC có khoản thặng dư vốn 9,5 tỷ đồng và LNST
chưa phân phối đạt 8,1 tỷ đồng. 

Đây là khu đất CIG mua lại từ Tổng công ty đầu tư phát
triển nhà và đô thị (HUD). Khu đất có diện tích hơn 2.000
m2. Theo quy hoạch cũ, tòa nhà hỗn hợp văn phòng, dịch
vụ thương mại và nhà ở cao tầng VP6 - Bán đảo Linh Đàm
được xây dựng 25 tầng, bao gồm 3 tầng hầm, 2 tầng kỹ
thuật và 25 tầng nổi, cung cấp chỗ ở cho khoảng 400 người
dân. Hiện CIG có tổng nợ tới gần 500 tỷ đồng. Công ty này
đang cố gắng hoàn thiện tòa nhà Westa để có thể bàn giao
căn hộ cho khách hàng vào cuối năm.
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Yên xuống thấp nhất gần 4 năm sau quyết định của Fed

Đồng rupee sụt mạnh so USD, lợi suất trái phiếu tăng cao và thị trường chứng khoán
trượt dài gần 3%. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa nâng lãi suất repo thêm
0,25% lên 7,5% nhằm ngăn chặn đà leo thang của lạm phát, đánh dấu lần gia tăng lãi
suất đầu tiên kể từ năm 2011. Trước đó, các nhà phân tích dự báo RBI giữ nguyên lãi
suất cho vay ở mức 7,25%. Đây là quyết định chính sách đầu tiên của RBI dưới sự chủ trì
của Thống đốc mới Raghuram Rajan. Từng là chuyên gia kinh tế trưởng của IMF, ông
Raghuram Rajan bắt đầu giữ chức Thống đốc RBI vào đầu tháng 9 này.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng tiền tệ trong khi Nhật Bản có thể cũng
phải tăng kích thích để thúc đẩy nền kinh tế. Lúc 10h15’ sáng nay 20/9, yên giao dịch ở
134,65 yên/EUR sau khi chạm 134,95 yên/EUR, thấp nhất kể từ tháng 11/2009. Yên giao
dịch ở 99,48 yên/USD sau khi giảm 1,5% xuống 99,45 yên/USD phiên hôm qua. Euro
giao dịch ở 1,3536USD/EUR sau khi lên cao nhất kể từ ngày 7/2 là 1,3569 USD/EUR.
Yên xuống thấp nhất gần 4 năm so với euro sau khi Fed bất ngờ giữ nguyên chương
trình kích thích kinh tế mua 85 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng

(Cập nhật 17h00 ngày 20/09/2013)

2,191.856.29Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

trình kích thích kinh tế mua 85 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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477.19

1,107.31

93

84,263,650

84

THỨ HAI
23/09/2013

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

1.1

89

VN-Index tăng 1,1 điểm (+0,23%) lên 477,19 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 84,26 triệu đợn vị, trị giá 1.107,3 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 1.236.300 đơn vị, trị giá 39,88 tỷ đồng. Chỉ số
VN30-Index tăng 3,74 điểm (+0,7%) lên mức 537,57 điểm, với 13 mã
tăng giá, 11 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. MSN, VNM, KDC cùng
tăng 1.000 đồng/CP, HAG tăng 500 đồng, trong khi các mã tăng khác
chỉ nhích nhẹ 100 đồng/CP. Riêng hai mã STB và PVF tăng trần về
cuối phiên giao dịch. Trong khi đó, các bluechip khác như BVH, VIC và
GAS mất mốc tham chiếu và quay đầu giảm điểm. Đáng chú ý nhất
trên sàn HOSE là PVF bất ngờ được các nhà đầu tư gom mạnh với
khối lượng khớp lệnh lên tới 24,1 triệu đơn vị, trong đó, khối ngoại mua 
vào 1,6 triệu đơn vị. Sau khi bị FTSE Vietnam Index loại ra khỏi danh
mục đầu tư, phiên giao dịch này IJC đã khớp lên tới 10,4 triệu đơn vị.
Đóng cửa, IJC giảm 200 đồng xuống 5.600 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, NĐTNN khi họ mua vào 66 mã với tổng khối lượng lên đến
19.568.890 đơn vị, trong đó họ mua mạnh các mã SRC (3,26 triệu đơn
vị), HAG (2,8 triệu đơn vị), STB (2,37 triệu đơn vị), ITA (1,88 triệu đơn
vị), PVF (1,63 triệu đơn vị) và VCB (1,54 triệu đơn vị). Trên HNX,
NĐTNN mua vào 33 mã với tổng khối lượng 36.724.000 đơn vị và bán
ra 15 mã với tổng khối lượng 15.440.600 đơn vị. Trong đó họ mua vào
nhiều nhất SHB đạt 35.434.900 đơn vị, đồng thời bán ra mạnh nhất
VCG với 14.828.600 đơn vị. 
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Trang 2
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SÀN HCM

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index tăng 0,18 điểm (+0,3%) lên 59,17 điểm với tổng khối lượng
giao dịch lên tới 69,38 triệu đơn vị, trị giá 476,17 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 2,49 triệu đơn vị, trị giá 15,94 tỷ đồng. Với 12
mã tăng, 7 mã giảm và 8 mã đứng giá, chốt phiên giao dịch, HNX30-
Index tăng 0,7 điểm (+0,65%) lên 108,64 điểm. Tâm điểm trên sàn
HNX là SHB với khối khớp lệnh lên tới 36,6 triệu đơn vị. Trong đó, mã
này được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 35.434.900 đơn vị (chiếm
96,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi bán ra 440.000 đơn vị. Bên
cạnh đó, SHB còn thỏa thuận hơn 1,08 triệu đơn vị ở mức giá sàn.
Đóng cửa, SHB tăng 100 đồng (+1,5%) lên 6.800 đồng/CP. Bên cạnh
đó, VCG cũng là điểm sáng góp phần tăng thanh khoản trên sàn HNX
với 15,36 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trong đó, VCG bị khối
ngoại bán ra nhiều nhất với 14.828.600 đơn vị (chiếm 96,5% tổng khối
lượng giao dịch) và mua vào vỏn vẹn 86.300 đơn vị. Kết thúc phiên,
VCG giảm 100 đồng (-1,3%) xuống 7.500 đồng/CP.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Phiên giao dịch cuối cùng quỹ ETF hoàn thành cơ cấu
danh mục, chưa có sự thay đổi nào về chỉ số, đóng cửa
Vn-Index ghi được 1.1 điểm lên 477.19 điểm. Thanh
khoản tăng đột biến do khối ngoại mua vào là chủ yếu,
tổng giá trị khớp lệnh trên sàn này đạt hơn 1100 tỷ
đồng, trong đó phiên ATC đã chiếm một nửa với hơn
500 tỷ đồng khớp lệnh. Phiên hôm nay cơ bản chỉ là
phiên đảo danh mục của các quỹ, xu thế hiện tại chưa
có gì mới khi kết thúc bằng một cây nến xanh nhỏ nằm
ở dải giữa của Bollinger. Dải Bollinger vẫn tiếp tục co lại
ủng hộ xu thế đi ngang. Bên cạnh đó một loạt các chỉ
báo MACD, RSI và STO chưa mở ra cơ hội phục hồi
cho đường giá. Thời điểm hiện tại, ngưỡng hỗ trợ cho
đường giá là ngưỡng 470 điểm và ngưỡng kháng cự là
490 điểm. 

440 điểmD
EX
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Bên sàn HNX, điểm số không được cải thiện nhưng
thanh khoản đột biến do khối lượng khớp của VCG và
SHB tăng mạnh. Đóng cửa phiên cuối tuần, HNX-Index
phục hồi lên ngưỡng 59 điểm, đóng cửa tại 59.17 điểm.
Giá trị khớp lệnh đạt gần 450 tỷ đồng, trong đó giá trị
khớp lệnh của VCG và SHB chiếm gần 80% trên sàn
này. Phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp, nhưng 2 cây nến
xanh nhỏ này vẫn nằm trong bóng của cây nến đỏ ở
phiên trước đó chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Dải
Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng xuống dưới thì xu thế
giảm điểm vẫn duy trì. Cùng với đó MACD vẫn nằm
phía dưới đường tín hiệu và vẫn trong xu thế giảm
diểm. Tuy nhiên STO đã vào trong vùng quá nên cơ hội
để HNX-Index phục hồi kỹ thuật là khá cao, và chỉ số
này sẽ test ngưỡng 59 điểm trong phiên tới. Tuy nhiên
ngưỡng này tạm thời không có vai trò hỗ trợ cao. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình

67 điểm

Yếu

59 điểm

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:

Nhiều thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm do Ấn Độ bất ngờ nâng lãi suất cơ bản. Tính chung chỉ số
chứng khoán châu Á Thái Bình Dương vẫn tăng nhẹ nhờ chứng khoán Nhật Bản do đồng yên giảm.
Lúc 6h28 chiều nay, giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng nhẹ dưới 0,1% lên 141,11 điểm, đạt
mức cao trong 4 tháng qua. Ngân hàng trung ương Ấn Độ bất ngờ nâng lãi suất cơ bản lên 7,5% nhằm giảm
thiểu lạm phát, đây là lần tăng lần đầu tiên kể từ năm 2011. Điều này gây bất ngờ đối với các chuyên gia và giới
đầu tư. Chỉ số chứng khoán S&P BSE của Ấn Độ lao dốc 2%, giảm mạnh nhất 2 tuần. Chứng khoán Singapore
và New Zealand cũng giảm điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix của Nhật Bản vẫn tăng nhẹ 0,3% ghi nhận phiên
tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Nguyên nhân là đồng yên Nhật mất giá khiến các công ty xuất khẩu nước này có lợi
thế, giá cổ phiếu tăng. Các thị trường chứng khoán Hong Kong, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan đóng cửa
nghỉ lễ phiên hôm nay. Như vậy, chỉ số chứng khoán châu Á tăng 2,9% trong tuần này do Cục dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) bất ngờ giữ nguyên gói nới lỏng tiền tệ. Fed cho biết cần có nhiều bằng chứng về nền kinh tế Mỹ phục
hồi trước khi giảm mua trái phiếu 85 tỷ USD mỗi tháng.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/09/2013

Như được nhiều người chờ đón về phiên cuối cùng cơ cấu danh mục của ETF, những đồn đoán trước đó về
việc “ ném bom” của ETF trong phiên ATC đã xảy ra. Điểm số về cơ bản là không có sự đột biến nào, cả 2 sàn
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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.

Kết thúc một tuần giao dịch đi ngang trên hose và tuần giảm điểm trên HNX. Chúng tôi nhận định khi ETF đã
hoàn thành cơ cấu danh mục thì những mã được vào danh mục của ETF sẽ không còn hiệu ứng tăng điểm như
tuần qua. Tuần tới thị trường vận động theo cung cầu tự nhiên với dự đoán không có nhiều thay đổi và thanh
khoản chưa được cải thiện. 

việc ném bom của ETF trong phiên ATC đã xảy ra. Điểm số về cơ bản là không có sự đột biến nào, cả 2 sàn
đều đóng cửa với sắc xanh nhẹ, nhưng thanh khoản tăng vọt trong phiên ATC khiến phiên nay là phiên đột biến
về thanh khoản.

Trang 4

Cả phiên nay, Vn-Index không có sự thay đổi nhiều về điểm số khi dao động trong khoảng 474 điểm đến 478
điểm. Đóng cửa, Vn-Index đứng tại 477.19 điểm, tăng 1.1 điểm. Thanh khoản tăng vọt ở phiên ATC, tổng giá trị
khớp lệnh đạt hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó phiên ATC khớp tới hơn 500 tỷ đồng. Bên sàn kia, chỉ số HNX-Index
phục hồi lên ngưỡng 59 điểm, đóng cửa tại 59.17 điểm. Giá trị khớp lệnh trên sàn này cũng tăng vọt khi đạt hơn
450 tỷ đồng. Đối tượng được mua mạnh vẫn là DRC, HAG, VCB, STB, SHB..Đây là những mã được tăng tỷ
trọng trong danh mục của ETF. Nhìn chung ở phiên nay điều bất ngờ ở chỗ, nhiều mã bị khối ngoại bán mạnh
nhưng vẫn được cầu trong nước hấp thụ hết và các mã này đều đóng cửa ở mức giá tốt. Ví dụ như PVF bị khối
ngoại bán tới hơn 16 triệu cổ, nhưng phiên nay cầu trong nước đã trở lại giúp mã này dưa trần cuối phiên, cả
phiên khớp tới hơn 24 triệu. Điều đáng nói tới PVF phiên nay là đây là phiên giao dịch cuối cùng của PVF trên
sàn Hose và việc giải cứu PVF coi như thành công, thành công ở chỗ cả người mua và người bán đều đã vui
vẻ, người bán đã thoát được hàng và người mua cũng đã thực hiện được mục đích. Bên sàn kia, VCG bị bán
tới gần 15 triệu cổ, nhưng mã này đóng cửa chỉ giảm so với tham chiếu 100 đồng. Phiên cuối tuần kết thúc với
xu thế đi ngang vẫn còn hiện hữu trên sàn Hose. Trong tuần tới là tuần cuối cùng của tháng 9, cầu của khối
ngoại tạm thời rút lui khỏi thị trường thì xu thế trong tuần tới chưa có gì thay đổi.

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.




