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Ngày 23/9, NHS đã thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền
mặt năm 2013 với tỷ lệ 15%. Với 30,375 triệu cổ phiếu đang
lưu hành, NHS sẽ tạm ứng 45,563 tỷ đồng tiền mặt trong đợt 
này. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là ngày 22/10
và thời gian chi trả là 20/11. Trong một tháng qua, giá cổ
phiếu NHS dao động trong biên độ 12.900 – 13.800
đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 60.080 đơn vị, trị
giá giao dịch bình quân là 788,9 triệu đồng/phiên.

THỨ TƯ
25/09/2013

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

GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, khu vực
nông, lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 2,39%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
5,02%, dịch vụ tăng khoảng 6,25%. Như vậy, mức tăng GDP đã có sự cải thiện so với
cùng kỳ năm trước (4,73%) và có sự nhích lên qua từng quý (quý I: 4,89%, quý II: 5%).
Tuy nhiên, nhiều dự báo cho rằng tốc độ tăng trưởng năm nay khó có khả năng đạt mục
tiêu 5,5% được Quốc hội phê duyệt. Theo Viên Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chỉ
tiêu này dự kiến chỉ ở mức 4,92%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 dự báo tăng khoảng 0,8%
so với tháng trước, đưa CPI 3 quý đầu năm tăng 4,33% so với tháng 12/2012 và còn cách
xa mục tiêu kiểm soát lạm phát ở 7% do Quốc hội đề ra.

GDP 9 tháng đầu năm ước tăng 5,14%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vốn FDI thực hiện 9 tháng ước đạt 8,62 tỷ USDNHS trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

CPI cả nước tháng 9 tăng 1,06%

VIB ước tăng trưởng tín dụng 6% tới tháng 9

GBS bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng công bố
thông tin

Vốn FDI thực hiện 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 8,62 tỷ USD, tăng 6,4% so với 9 tháng
đầu năm 2012. Vốn đăng ký 9 tháng ước đạt 15 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ 2012.
Trong đó, đăng ký cấp mới là 9,29 tỷ USD và đăng ký tăng thêm là 5,71 tỷ USD, tăng lần
lượt 34,9% và 37,9%. Số dự án cấp mới là 872 dự án, giảm 7,3% và số dự án tăng vốn là
340 dự án, giảm 23,4%. Các số liệu được tính tới ngày 20/9. Tính từ đầu năm tới thời
điểm này, Nhật Bản là nước dẫn đầu về vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm với giá trị 4,74
tỷ USD, sau đó là Singapore (3,95 tỷ USD), Hàn Quốc (2,64 tỷ USD),...Công nghiệp chế
biến chế tạo tiếp tục là ngành thu hút nhiều vốn FDI nhất với tổng vốn đăng ký cấp mới và
tăng thêm là 12,97 tỷ USD, chiếm 86,4%. 

VIB dự kiến tăng trưởng tín dụng 6%. Trong đó, tăng trưởng
tín dụng từ việc cho vay cá nhân là mạnh nhất với mức tăng
trưởng khoảng 12%. Tăng trưởng tín dụng của VIB 6 tháng
đầu năm mới chỉ đạt 0,4%. Với mức tăng trưởng tín dụng
hiện tại và để đạt được mục tiêu tới cuối năm, VIB sẽ tập
trung vào khối các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đặc biệt
là doanh nghiệp có vốn FDI - khối doanh nghiệp vẫn có sự
tăng trưởng rất tốt trong thời gian qua, theo chia sẻ của ông
Trung.

Tổng cục thống kê vừa công bố số liệu CPI cả nước tháng 9 năm 2013. Theo đó, CPI
tháng 9 tăng 1,06% so với tháng 8 và tăng 4,63% so với tháng 12/2012. So với cùng kỳ
2012, CPI cả nước tăng 6,3%. Trong 11 nhóm hàng hóa tính chỉ số CPI, có 9 nhóm tăng

Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở
quyết định hủy niêm yết cổ phiếu GBS của Chứng khoán
Golden Bridge Việt Nam. Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là
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Cục Thống kê TP.Hà Nội vừa công bố: Ước tính 9 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng
trưởng GDP trên địa bàn TP tăng 7,88% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó, giá trị tăng thêm
của ngành công nghiệp xây dựng đạt 7,42%; giá trị tăng thêm của ngành dịch vụ ở mức
8,9% (đóng góp 4,47% vào mức tăng chung); giá trị tăng thêm ngành nông - lâm nghiệp -
thủy sản tăng thấp nhất, ở mức 2,35% (đóng góp 0,13% vào mức tăng chung của GDP).
Ngoài ra, các ngành khối hành chính sự nghiệp như quản lý nhà nước, giáo dục, văn hoá,
y tế... có tốc độ tăng khá do tiền lương cơ bản từ tháng 7 tăng 9,5%. So với số liệu vừa
công bố của Cục Thống kê TP.HCM, tốc độ tăng trưởng GDP của TP.Hà Nội thấp hơn so
với TP.HCM là 0,82%.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,401.38

Tốc độ tăng trưởng GDP của Hà Nội thấp hơn TPHCM 0,82% Thiết bị Y tế Việt Nhật trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

2012, CPI cả nước tăng 6,3%. Trong 11 nhóm hàng hóa tính chỉ số CPI, có 9 nhóm tăng
giá so với tháng 8. Tăng mạnh nhất là nhóm giáo dục với mức tăng 9,38%, trong đó dịch
vụ giáo dục 10,66%, do tháng 9 là tháng bắt đầu năm học mới. Nhóm hàng hóa và dịch vụ
khác tăng 1,33% trong khi các nhóm còn lại mức tăng đều dưới 1%. Nhóm chiếm tỷ trọng
nhiều nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,65%. Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 1,97%
và chỉ số giá USD giảm 0,26%. Đây là hai chỉ số không thuộc nhóm các mặt hàng tính chỉ
số giá CPI.

Golden Bridge Việt Nam. Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là
13,5 triệu đơn vị. Ngày hủy niêm yết 23/10. Lý do hủy niêm
yết là công ty vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông
tin, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định. Cuối tháng trước,
chứng khoán Tràng An, mã TAS, cũng bị hủy niêm yết trên
HNX do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15%, tương ứng công ty
phát hành trên 7,4 triệu cổ phiếu JVC. Ngày giao dịch không
hưởng quyền dự kiến là 8/10. Ngày chốt danh sách cổ đông
dự kiến là ngày 10/10. Tính tới thời điểm 30/6/2013, tổng
mức vốn kinh doanh của JVC lấy theo vốn chủ sở hữu là
trên 920 tỷ đồng. Nguồn vốn dùng để phát hành cổ phiếu
được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng số cổ
phiếu JVC đang lưu hành trên thị trường là trên 49,4 triệu
đơn vị. 
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USD tiếp tục giảm trước nguy cơ cuộc chiến trần nợ Mỹ

Dưới áp lực về lương thực, Trung Quốc đã phải hướng ra ngoài để thuê đất nông nghiệp.
Trung Quốc đang dự kiến thuê ở Ukraina khoảng 3 triệu hecta đất canh tác nông nghiệp
với thời hạn 50 năm. Trong giai đoạn đầu tiên Công ty xây dựng và sản xuất Tân Cương
Xinjiang sẽ thuê 100 nghìn hecta của liên hiệp nông nghiệp Ukraina KSG Agro. Ukraina
sau một vài năm có thể sẽ trở thành nhà sản xuất nước ngoài lớn nhất chuyên cung cấp
nông sản cho Trung Quốc. Bên thuê đất có kế hoạch xây dựng một số hệ thống thủy lợi
và tưới tiêu trên vùng địa bàn có quyền sử dụng tạm thời. 

Chính phủ Mỹ có nguy cơ tạm ngừng hoạt động khi các nhà hoạch định chính sách tiếp
tục bất đồng về vấn đề trần nợ. Lúc 8h34’ sáng nay 24/9 theo giờ Tokyo, USD giảm 0,1%
xuống 98,76 yên/USD sau khi giảm 0,6% hai phiên trước. USD ít thay đổi so với euro,
giao dịch ở 1,3495 USD/EUR sau khi tăng 0,2% phiên hôm qua. Euro giao dịch ở 133,29
yên/EUR sau khi giảm 0,7% phiên hôm qua. USD giảm so với hầu hết 16 đồng tiền chủ
chốt khác trước khi chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland phát biểu vào hôm nay sau khi một
số quan chức khác của Fed cho rằng kinh tế Mỹ vẫn cần kích thích.

(Cập nhật 17h30 ngày 24/09/2013) Trang 1
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66

VN-Index tăng 3,73 điểm (+0,78%) lên 482,82 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 82,4 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 1.249,8 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 27,83 triệu đơn vị, trị giá 441,21
tỷ đồng. Đáng chú ý MBB thỏa thuận 24,26 triệu đơn vị với tổng giá trị
320,27 tỷ đồng. Trên tổng số 306 mã sàn HOSE có tới 139 mã tăng giá,
70 mã giảm, 66 mã đứng giá và 31 mã không có giao dịch, trong đó,
nhóm VN30 có tới 25 mã tăng, 3 mã giảm gồm HPG, MSN, STB và 2
mã đứng giá gồm EIB và SBT. Đóng cửa, VN30-Index tăng 2,98 điểm
(+0,55%) lên 543,23 điểm. Hầu hết các bluechip đều tăng khá mạnh với
khoảng tăng lớn hơn 500 đồng/CP gồm BVH, SCM, DQC, FPT, KDC,
PET, PGD, PPC, PVD, VIC, VNM. Trong khi đó, IJC vẫn duy trì được
mức giá trần đến hết phiên giao dịch với lượng dư mua trần còn 1 triệu
đơn vị và đã có hơn 1,3 triệu đơn vị được chuyển nhượng.

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 64 mã với
tổng khối lượng 2.164.082 đơn vị, trong đó họ mua nhiều nhất HAG và
PPC với khối lượng lần lượt đạt 314.520 đơn vị và 300.000 đơn vị.
Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 23 mã với tổng khối lượng
449.300 đơn vị và bán ra 22 mã với tổng khối lượng 545.200 đơn vị.
Trong đó, họ mua vào nhiều nhất SHB với 200.000 đơn vị, đồng thời
bán ra mạnh nhất DBC với 309.300 đơn vị.
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HNX-Index tăng 0,19 điểm (+0,31%) lên 59,81 điểm với tổng khối lượng 
giao dịch đạt hơn 26 triệu đơn vị, trị giá hơn 211 tỷ đồng. Trong đó giao
dịch thỏa thuận đạt 1.038.571 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 6,02 tỷ
đồng. Với 13 mã tăng, 6 mã giảm, 9 mã đứng giá và 2 mã không có
giao dịch gồm OCH và TH1. Đóng cửa, HNX30-Index tăng 0,45 điểm
(+0,41%) lên 110,42 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sàn
HNX gồm SHB (4,27 triệu đơn vị), VCG (3,73 triệu đơn vị), PVX (2,03
triệu đơn vị), FIT (1,87 triệu đơn vị), SCR (1,56 triệu đơn vị). Đóng cửa,
SHB và VCG đứng giá tham chiếu, PVX giảm sàn, SCR giảm 100 đồng
(-1,89%) trong khi FIT tăng trần với mức tăng 1.600 đồng (+9,09%) với
lượng dư mua trần hơn 300.000 đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Phiên phục hồi thứ 3 liên tiếp với thanh khoản cải thiện.
Đóng cửa, Vn-Index ghi được 3.73 điểm lên 482.82
điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1200 tỷ đồng, trong
đó giá trị khớp lệnh đạt hơn 770 tỷ đồng. Những mã bị
loại khỏi danh mục ETF tiếp tục tăng khá tốt trong phiên
hôm nay. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín
hiệu mới. Phiên nay đường giá đã chạm dải trên của
Bollinger MACD tuy đã nằm phía trên đường tín hiệu
nhưng chưa hình thành xu thế tăng rõ rệt và vẫn nằm
phía dưới ngưỡng 0. Các chỉ báo RSI và STO phục hồi
nhẹ. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại thì xu
thế đi ngang vẫn tiếp tục. Thời điểm hiện tại, ngưỡng hỗ
trợ cho đường giá là ngưỡng 470 điểm và ngưỡng
kháng cự là 490 điểm.
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Tiếp tục chặng đường chinh phục ngưỡng 60 điểm.
Đóng cửa, HNX-Index ghi được 0.19 điểm lên 59.81
điểm. Thanh khoản tăng nhẹ với tổng giá trị khớp lệnh
đạt hơn 200 tỷ đồng. Các mã vốn hóa lớn giúp chỉ số
tăng điểm là PVS và ACB. Cây nến xanh thứ 4 liên tiếp
vẫn không làm thay đổi xu thế hiện tại trên sàn này. Dải
Bollinger vẫn mở xuống phía dưới với độ dốc khá thoải,
bên cạnh đó đường giá vẫn vận động ở nửa dưới của
dải này chưa cho xu thế giảm điểm dừng lại. Ngưỡng 60
điểm tại dải giữa của Bollinger sẽ là ngưỡng cản kỹ
thuật nếu đường giá còn phục hồi trong vài phiên tới.
Chỉ báo STO đã phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau khi
rơi vào vùng quá bán, bên cạnh đó ghi nhận sự phục hồi
của RSI. Ở thời điểm này, ngưỡng 59 điểm là ngưỡng
hỗ trợ cho đường giá.
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Trung bình 57 điểm

Yếu
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á giảm từ mức cao nhất 4 tháng do lo ngại xoay quanh cuộc chiến chính trị về trần nợ công
và quỹ cải cách y tế Mỹ. Lúc 4h40 chiều nay tại Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương
giảm 0,7% xuống còn 140,27 điểm. Trong khi, trước đó từ đầu tháng 9 đến kết thúc phiên hôm qua, chỉ số này
tăng mạnh 8,5%, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất từ tháng 5/2009. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm
0,8%, Shanghai Composite của Trung Quốc cũng giảm 0,6%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,3% và chí số
Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,1%. Chứng khoán châu Á tăng trở lại trước tình hình tranh cãi căng thẳng về
vấn đề ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Hạ viện Mỹ, dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa đã thông qua kế
hoạch ngân sách ngân sách mà không có khoản ngân sách cho hệ thống chăm sóc y tế của tổng thống Barack
Obama. Chủ tịch thượng viện Democrats và đảng Dân chủ hôm qua cho biết việc quyết định của Hạ viện này
đang đẩy chính phủ liên bang đến gần hơn nguy cơ đóng cửa trước cuộc chiến chính trị về tiền tài trợ y tế và
nâng trần nợ công. Các vấn đề về việc khi nào Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm chương trình mua trái
phiếu cũng thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Chủ tịch Fed tại New York cho biết các nhà hoạch định chính sách
cần phải đẩy mạnh kích thích hơn nữa do hiện tại vẫn chưa có bất cứ động thái nào có ý nghĩa lớn đối với nền
kinh tế. Chủ tịch Fed tại Atlanta, ông Dennis Lockhart thì cho rằng chính sách tiền tệ cần tập trung vào tạo ra
nền kinh tế năng động hơn. Trong khi đó, ông Richard Fisher, chủ tịch Fed tại Dallas lại nhận định Fed đã gây
mất niềm tin do quyết định chưa giảm chương trình mua trái phiếu tuần trước. Nhiều ý kiến trái chiều này khiến
thị trường chứng khoán châu Á giảm bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
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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 điều kiện các thông tin vĩ mô ủng hộ thị trường không xuất hiện, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm là thị
trường sẽ đi ngang. Vì vậy đối với những nhà đầu tư lướt sóng, có thể canh những phiên phục hồi tới để bán ra
và mua lại khi đường giá chạm ngưỡng hỗ trợ.  

Phiên giao dịch hôm nay xu thế tích cực vẫn được duy trì cùng với thanh khoản cải thiện khá tốt. Thông tin CPI
tăng cao và tăng trưởng GDP không đạt được như mong đợi cũng không ngăn được thị trường có một phiên
hưng phấn. Bên cạnh đó khối ngoại cũng trở lại làm động lực gia tăng cầu trong nước.

Trang 4

Độ rộng hai sàn hôm nay mở rộng đáng kể với sắc xanh tràn ngập thể hiện sự tự tin của người mua vào. VN-
Index chốt phiên ở mức cao nhất trong vòng 19 phiên, vượt lên trên ngưỡng kháng cự tâm lý 480 điểm không
chỉ nhờ các cổ phiếu lớn tăng giá. Sàn này ghi nhận 30 mã trần, 108 mã tăng và 9 mã sàn, 62 mã giảm. 24 cổ
phiếu còn lại trong rổ VN30 đồng loạt tăng giá với một số mã tạo cảm hứng tốt như PVT, IJC. Hai cổ phiếu này
về mặt vốn hóa tuy chỉ ở mức trung bình nhưng giao dịch rất sôi động. Rổ VN30 cũng phục hồi thanh khoản khá
tốt. Rổ này đóng góp khoảng 62% tổng giá trị khớp lệnh của sàn HSX và tăng 67% so với phiên đầu tuần, đạt
475,3 tỷ đồng. Tổng giá trị khớp lệnh của HSX tăng tới 40%, đạt 773,1 tỷ đồng. Giao dịch tuy đã tích cực hơn
mong đợi, nhưng các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu mới trên 2 sàn, ngưỡng kháng cự trước mắt là 483
điểm là dải trên của Bollinger sẽ khiến áp lực bán sớm xuất hiện, xa hơn là ngưỡng 490 điểm. Đồng thời STO
cho tín hiệu quá mua trên sàn này vì vậy phiên điều chỉnh sẽ sớm xuất hiện. 

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.




