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SD5 thông qua việc vay vốn ADB nhằm tái cấu trúc các
khoản nợ với lãi suất cao. Số tiền dự kiến vay là 7 triệu
USD với lãi suất vay ưu đãi. Thời gian vay vốn trong quý IV
năm 2014 và quý I năm 2015. Thời gian ân hạn 5 năm kể từ
ngày vay vốn. Mới đây, Sông Đà 5 đã được Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội chấp nhận niêm yết bổ sung 9 triệu cổ
phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên 18 triệu
đơn vị. Ngày giao dịch chính thức của 9 triệu cổ phiếu niêm
yết bổ sung này là ngày 30/9.
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9 tháng đầu năm 2013, số thu ngân sách của Cục Thuế TP.HCM đạt 109.523 tỉ đồng, đạt
gần 70%dự toán pháp lệnh, tăng 6,6% so với cùng kì năm 2012. Trong đó thu từ dầu thô
đạt 23.168 tỉ đồng, thu nội địa (trừ dầu thô) đạt 86.355 tỉ đồng. Theo Cục Thuế TP.HCM,
từ đầu năm đến nay, tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã đạt
được những kết quả tích cực với gần 61.000 tỉ đồng, đạt 63% dự toán pháp lệnh năm,
tăng gần 14% so với cùng kì năm 2012. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt
17.443 tỉ đồng, tăng 8%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21.836 tỉ đồng,
tăng gần 20%; thu từ khu vực công thương nghiệp-ngoài quốc doanh đạt 21.630 tỉ đồng,
tăng trên 13% so với cùng kì năm trước.

TP.HCM: Thu nội địa đạt trên 109.000 tỉ đồng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vốn FDI vượt mốc 15 tỷ USD SD5 thông qua chủ trương vay 7 triệu USD từ ADB

"Mục tiêu kiềm chế lạm phát 8% là có thể đạt được"

8 tháng, MIC đạt lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng �

KDC: Mùa trung thu tiêu thụ được 2.600 tấn bánh

Tổng vốn FDI 9 tháng đã đạt tới 15,005 tỷ USD, chính thức vượt mốc dự kiến thu hút vốn
FDI cả năm 2013 (13 - 14 tỷ USD), tăng 36% so với cùng kỳ năm 2012. Trong số này,
vốn đăng ký mới đạt 9,29 tỷ USD, vốn tăng thêm 5,71 tỷ USD, đa phần rơi vào lĩnh vực
công nghiệp chế biến, chế tạo với gần 7,6 tỷ USD vốn đăng ký mới và 5,37 tỷ USD vốn
tăng thêm. Đứng sau là lĩnh vực bất động sản, với 460 triệu USD đăng ký mới và 127,5
triệu USD vốn tăng thêm. Đặc biệt, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ
tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong số các ngành, lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI, với 20 dự án
đăng ký mới và 4 dự án tăng thêm trong tháng 9. Tổng số dự án trong lĩnh vực này 9
tháng đầu năm là 116 dự án đầu tư mới.

MIC đạt tổng doanh thu hơn 530 tỷ đồng, tăng 51,43% so
với cùng kỳ năm 2012, bằng 70,67% kế hoạch năm 2013;
LNTT đạt 30 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với 9 tháng năm
2012 và bằng 68% kế hoạch năm 2013. MIC triển khai các
giải pháp như mở rộng mạng lưới kinh doanh, ký kết hợp
tác với nhiều ngân hàng, đối tác thực hiện bán chéo sản
phẩm, xây dựng website bán bảo hiểm trực tuyến, tổng đài
CSKH 1900-558891, thành lập trung tâm cứu hộ giao thông
miễn phí tại Hà Nội và TP. HCM.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9 tăng mạnh lên mức 1,06%, theo đó CPI chín
tháng tăng 4,63% so với tháng 12/2012 đồng thời khiến dư địa của những tháng cuối
năm trở nên hạn hẹp hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng, nếu Chính phủ
tiếp tục kiên trì các biện pháp kiểm soát lạm phát chặt chẽ như hiện nay thì dự báo khả

KDC kết thúc mùa Trung thu 2013 với kết quả rất khả
quan:sản lượng tiêu thụ bánh trung thu Kinh Đô vượt 10%
so với kế hoạch, đạt hơn 2.600 tấn. Cùng với phân khúc
khách hàng lẻ, khối cơ quan xí nghiệp tiếp tục tăng trưởng
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Tình trạng trộm cắp điện ngày càng nghiêm trọng trên địa bàn TPHCM với nhiều hành vi
tinh vi, sử dụng thiết bị trộm điện hiện đại đã khiến ngành điện thiệt hại hàng chục tỉ đồng
mỗi năm. Báo cáo với lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp về xử lý vi phạm trong lĩnh
vực điện sáng 24-9, ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực
TPHCM, cho biết trong năm 2012 và 8 tháng đầu năm 2013 doanh nghiệp này phát hiện
1.990 trường hợp trộm cắp điện và xử lý truy thu số tiền do gian lận sử dụng điện khoảng
43 tỉ đồng. các hành vi vi phạm trộm cắp điện như lấy cắp điện trước hệ thống đo đếm,
khoan lỗ điện kế, phá hoặc làm giả chì niêm, cô lập tín hiệu đo đếm, sử dụng nam châm
đặt trên điện kế, sử dụng máy tạo dòng, câu trực tiếp... 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,334.59

Ngành điện kêu thiệt hại lớn vì nạn trộm cắp điện Traphaco được chấp nhận niêm yết bổ sung hơn 12
triệu cổ phiếu

p ụ ệ p p ạ p ặ ệ y ự
năng chỉ số CPI vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Vào thờiđiểm các tháng cuối năm sức mua
bao giờ cũng tăng cao, đồng thời các hoạt động đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch
năm sẽ làm tăng khối lượng giải ngân, thêm vào đó là các yếu tố bất thường như thiên
tai, dịch bệnh... khiến mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 8% sẽ gặp nhiều thách thức./.

g , q g ệp p ụ g g
rất tốt. Nét mới của năm nay là khách hàng cơ quan xí
nghiệp khởi động sớm và kéo dài đến cuối mùa. Tuần lễ
cuối tháng 7 âm lịch đến cận trung thu, đơn đặt hàng của
Kinh Đô từ khối cơ quan xí nghiệp cũng như sức mua từ
phân khúc khách hàng lẻ tăng đột biến �

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung là 12,34 triệu cp.
Trong đó, có gần 6,17 triệu cp chào bán cho cổ đông hiện
hữu và gần 6,17 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện
hữu. Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá 10.000
đồng) là 123,37 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là ngày
26/09/2013. Sau khi được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ
phiếu phát hành thêm, Hội đồng quản trị công ty đã đưa
công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có
quyền biểu quyết lưu hành.
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Kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại trong quý III
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USD, yên tăng khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường cổ phiếu

Trái với số liệu chính thức, ngành sản xuất, giao thông vận tải của Trung Quốc đều cho
thấy đà tăng trưởng của nước này tiếp tục chậm lại trong quý III. doanh thu của 47%
doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc tăng, tỷ lệ này giảm 6% so với quý II. Số đơn đặt
hàng xuất khẩu từ Mỹ và châu Âu tương đối ổn định nhưng lại có xu hướng giảm ở châu
Á và các nước đang phát triển không ở châu Á. Trong ngành vận tải, bao gồm cả vận tải
biển, 51% người được khảo sát cho biết doanh thu của ngành tăng, tỷ lệ này giảm 18%
so với quý trước.

Bế tắc ngân sách Mỹ khiến USD, yên trở thành tài sản trú ẩn an toàn khi nhà đầu tư tạm
rút khỏi các thị trường rủi ro hơn như cổ phiếu. Lúc 10h11’ sáng nay 25/9 theo giờ Tokyo,
USD giao dịch ở 1,3477 USD/EUR sau khi tăng 0,1% phiên hôm qua. Tuy nhiên USD
giảm 0,2% so với yên xuống 98,57 yên/USD. Yên tăng 0,2% so với euro, giao dịch ở
132,85 yên/EUR. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so với 10 đồng tiền chủ chốt khác
không đổi ở 1.014,26 điểm sau khi tăng 0,2% phiên hôm qua.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 3,4 điểm (+0,70%), lên 486,22 điểm. Tổng khối lượng
khớp lệnh đạt 79,36 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh
1.027,56 tỷ đồng, tăng 45,48% về khối lượng và tăng 27,08% về giá trị
so với phiên giao dịch hôm qua. Phiên hôm nay, giao dịch thỏa thuận
khiêm tốn hơn rất nhiều so với phiên hôm qua khi chỉ có 1,3 triệu đơn
vị được chuyển nhượng, trị giá 34,97 tỷ đồng. Trong tổng số 304 mã
niêm yết trên sàn, có 139 mã tăng, 72 mã giảm 57 mã đứng giá và 36
mã không có giao dịch. Trong nhóm VN30, có 14 mã tăng, 10 mã giảm
và 6 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 2,6 điểm (+0,48%),
xuống 545,83 điểm. IJC tuy không còn giữ được sắc tím của phiên
sáng, nhưng vẫn có mức tăng mạnh khi đóng cửa ở mức 6.600
đồng/cổ phiếu, tăng 300 đồng (+4,76%) với 7,49 triệu đơn vị được
khớp. Đứng sau IJC vẫn là ITA với 7,25 triệu đơn vị được khớp. Tuy
nhiên, ITA lại duy trì được sắc tím khi đóng cửa ở mức 5.900 đồng/cổ
phiếu, tăng 300 đồng (+5,36%) và còn dư mua trần 136.030 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 cũng chỉ giữ nhịp mua giống phiên
sáng, nâng tổng khối lượng mua lên 2.677.568 đơn vị. Trong đó, OGC
và DIG được mua vào nhiều nhất với 152.160 đơn vị và 150.100 đơn
vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 666.900 đơn vị và bán
ra 127.200 đơn vị.
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HNX-Index đóng cửa ở mức 60,26 điểm, tăng 0,45 điểm (+0,75%).
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 37,5 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 267,6 tỷ đồng, tăng 50% về khối lượng và tăng 30,37%
về giá trị so với phiên trước. Hôm nay, giao dịch thỏa thuận trên HNX
đạt 1,72 triệu đơn vị, trị giá 11,35 tỷ đồng, nâng tổng khối lượng giao
dịch lên 39,21 triệu đơn vị, trị giá 278,95 tỷ đồng, tăng 50,81% về khối
lượng và 32,2% về giá trị so với phiên hôm qua. Nhóm HNX30 có 19
mã tăng, 5 mã giảm, 5 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch là
TH1. Chốt phiên, HNX30-Index tăng 1,58 điểm (+1,43%), lên 112 điểm. 
VCG vẫn duy trì được sự sôi động như thời gian gần đây, sau khi các
quỹ ETFs giảm danh mục đối với mã này. Trong phiên hôm nay, VCG
được khớp 5,76 triệu đơn vị, đóng cửa phiên ở mức giá 8.500 đồng/cổ
phiếu, tăng 300 đồng (+3,53%). Đây cũng là mã có thanh khoản tốt
nhất sàn HNX. Tiếp sau đó là SHB với 4,31 triệu đơn vị, PVX với 4,14
triệu đơn vị và SCR với 4,07 triệu đơn vị. 
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp khiến đường giá tăng ra
ngoài dải Bollinger và chạm đường MA(50). Đóng cửa,
Vn-Index ghi được 3.4 điểm lên 486.22 điểm. Thanh
khoản tăng mạnh trong phiên hôm nay với giá trị khớp
lệnh đạt hơn 1000 tỷ đồng, tương đường mức tăng gần
30% so với phiên trước đó. Chỉ báo MACD tích cực gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu nhưng vẫn nằm
dưới ngưỡng 0. Chỉ báo RSI và MFI đang trong đà tăng
trở lại cho tín hiệu tích cực. Tuy nhiên STO cho tín hiệu
quá mua đồng thời dải Bollinger vẫn chưa mở rộng ra,
đây sẽ lực cản cho đà phục hồi trong phiên tới của Vn-
Index. Tại ngưỡng kháng cự 490 điểm, áp lực điều
chỉnh sẽ xảy ra. Trong phiên tới, chỉ số sẽ vận động
dưới ngưỡng 490 điểm.
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HNX-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, kết thúc
phiên nay bằng cây nến xanh thân dài, HNX-index lấy
lại được ngưỡng 60 điểm. Đóng cửa, HNX-Index ghi
được 0.45 điểm lên 60.26 điểm. Thanh khoản phiên
nay tăng mạnh khi giá trị khớp lệnh đạt hơn 268 tỷ
đồng. MACD tuy đã cắt lên trên đường tín hiệu nhưng
vẫn nằm dưới ngưỡng 0. Việc tăng trở lại của RSI, MFI
và STO đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường. Với
việc co lại của dải Bollinger thì thị trường tránh được sự
sụt giảm sâu. Tuy nhiên cơ hội của phục hồi thì chưa
mở ra khi STO đang tiến vào vùng quá mua, bên cạnh
đó dải trên của Bollinger và MA(50) cắt nhau tại
ngưỡng 61 điểm sẽ là ngưỡng cản trước mắt đối với
chỉ số. Hiện tại đường giá vẫn vận động tại dải giữa của
Bollinger. Áp lực điều chỉnh sẽ xảy ra tại ngưỡng 61
điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ 2 liên tiếp sau khi số liệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ trong
tháng 9 giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Lúc 9h24 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 140,20 điểm, với 6 trong tổng số 10 ngành thuộc chỉ số này mất điểm.
Theo một chuyên gia phân tích, niềm tin người tiêu dùng Mỹ giảm, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến thị
trường quan ngại. Vì đây là tuần cuối cùng và tháng cuối cùng của quý, nên dự kiến sẽ có một số nhà đầu tư
chốt lãi sau khi thị trường đã tăng trước đó. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đã giảm 0,6% trong phiên
trước, nhưng vẫn tăng được 7,9% kể từ đầu tháng 9, hướng tới tháng tăng nhiều nhất kể từ tháng 1/2009, sau
khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên chương trình mua tài sản và khi số liệu cho thấy tăng
trưởng kinh tế của Trung Quốc đang dần ổn định. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Mitsui
Chemicals Inc giảm 4,8% trên thị trường Tokyo, kéo cổ phiếu của các hãng sản xuất vật liệu khác đi xuống. Cổ
phiếu của NTT Data Corp., một công ty dịch vụ mạng Nhật Bản, giảm 7,5%, theo diễn biến giảm của các công
ty công nghệ khác. Cổ phiếu của Tokyo Electron Ltd tăng 14% sau khi hãng cung cấp thiết bị sản xuất chip lớn
nhất thế giới Applied Materials Inc nhất trí mua công ty này với giá 9,39 tỷ USD.
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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.

Theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng với thị trường trong giai đoạn này. Trong nhịp
tăng điểm ở phiên kế tiếp, nhà đầu tư lướt sóng có thể canh bán ra khi các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự.
Ngưỡng kháng cự hiện tại với Vn-Index là 490 điểm và HNX-Index là 61 điểm.  �

Không có thêm thông tin hỗ trợ nhưng sự quay lại của cầu khối ngoại đã tạo động lực cho cầu trong nước quay
lại thị trường. Cả 2 chỉ số tiếp tục đóng cửa ở mức giá cao trong ngày. Thanh khoản cũng tăng mạnh trên cả 2
sàn với tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 1300 tỷ đồng. Tuy nhiên xu thế hiện tại vẫn chưa thay đổi.

Trang 4

Đóng cửa phiên hôm nay bằng phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, Vn-Index đứng tại 486.22 điểm và HNX-Index
với phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp và lấy lại được ngưỡng 60 điểm. Thanh khoản đột biến với giá trị khớp lệnh
trên 2 sàn đạt gần 1300 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ đầu tháng tới nay. Khối ngoại mua vào 66 tỷ đồng và
bán ra 75 tỷ đồng. Khối ngoại không đóng góp nhiều vào thanh khoản phiên nay, nhưng tạo hưng phấn cho khối
nội. Phiên nay là phiên bùng nổ của các mã bất động sản và xây dựng khi những mã này khớp lệnh đột biến,
tiêu biểu là ITA, KBC, ASM, LCG, VCG, PVX…Những mã bất động sản được xem là những mã đầu cơ của thị
trường, dòng tiền trở lại nhóm này đóng góp rất lớn vào việc gây hiệu ứng cho các nhóm còn lại. Mức thanh
khoản ở vài phiên gần đây là khá tích cực trong điều kiện hiện tại và mở ra kỳ vọng xu thế tăng điểm trong thời
gian tới. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi không đánh giá cao xu thế tăng điểm. Lý do thứ
nhất, các chỉ số vĩ mô trong quý 3 được dự đoán là không cải thiện so với cá quý trước, thứ hai là trước thềm
cuộc họp quốc hội thông qua ngân sách 2014 nhằm duy trì hoạt động của chính phủ sau ngày 01/10 và nâng
trần nợ công để tránh nguy cơ vỡ nợ cho nước Mỹ thì những bế tắc còn đó, thứ ba là các chỉ báo kỹ thuật vẫn
chưa mở ra xu thế mới và xu thế lình xình đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn. Trong khi các tín hiệu quá mua của
STO đã xuất hiện, thì áp lực điều chỉnh sớm xảy ra trong 1 hoặc 2 phiên tới. Phải có dòng tiền mới tham gia thị
trường mới giúp thị trường chinh phục được ngưỡng kháng cự trước mắt

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.




