
Tổng Giám đốc Lagarde nhấn mạnh, bà hết sức ấn tượng trước quyết tâm cải thiện nền
kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Hai bên đã thảo luận về nỗ lực của Chính phủ Việt Nam mong
muốn đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo và ổn định nền kinh tế thông qua đồng thời cả
hai yếu tố là ổn định tài chính, chính sách tiền tệ cùng với tiếp tục cải tổ hệ thống ngân
hàng và khối doanh nghiệp nhà nước. Bà bày tỏ tin tưởng với chiến lược cải tổ tổng thể
đang được thực thi, Việt Nam sẽ vừa đạt được sự ổn định, vừa hy vọng tiếp tục tăng
trưởng cao hơn mức hơn 5% hiện nay. Bà khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục trợ giúp Việt
Nam thông qua các báo cáo kinh tế hàng năm của IMF và cung cấp sự hỗ trợ về mặt kỹ
thuật.

MBB vừa nhân được quyết định của Ngân hàng Nhà nước
chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 10,625 tỷ đồng lên 11,256 tỷ
đồng thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện
hữu và cán bộ, nhân viên của MBB. Ngoài ra, theo số liệu
thống kê của Ngân hàng Nhà nước đến ngày 10/09, tỷ lệ
tăng trưởng tín dụng của MBB chỉ mới đạt 2.37%. Theo đó,
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu HĐQT MBB có các giải
pháp nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín
dụng 

Ngày 29/9, tỉnh Quảng Ninh sẽ mở lại tuyến du lịch đường biển nối Hạ Long với cảng
Phòng Thành thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sau một thời gian tạm ngưng. Lượng
khách từ tỉnh Quảng Tây được đánh giá là có nhiều tiềm năng nên tuyến đường biển
được mở trở lại sẽ góp phần tăng trưởng khách tàu biển đến với tỉnh Hiện nay Quảng

đến thời điểm hiện nay, ước doanh thu công ty mẹ Vinasun
9 tháng đầu năm khoảng 2.264 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
từ 166 đến 167 tỷ đồng. Với con số ước tính này, công ty
mẹ Vinasun dự kiến hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cả

Tình hình thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm 2013 của Tp.HCM ước thực hiện 165.678
tỷ đồng, đạt 69,51%, tăng 7% so với cùng kỳ. So với năm 2012 thì có những dấu hiệu rất
khả quan, vì số thu 9 tháng đầu năm 2012 chỉ tăng gần 1%. Điều này chứng tỏ các giải
pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và Tp.HCM đạt kết quả tốt,
hoạt động của DN có dấu hiệu phục hồi. TSo với dự toán năm 2013, thu ngân sách theo
chỉ tiêu đề ra 236.830 tỷ đồng thì số thu mới đạt thấp. TPHCM dự toán trong năm 2013 thu 
216.950 tỉ đồng. Cục Thuế Tp.HCM cho biết thu nội địa đạt 65%, các chỉ số về kinh tế xã
hội tăng, nhưng các DN vẫn còn khó khăn lớn, nhất là khối DN bất động sản, hàng tồn
kho nhiều, số nợ đọng cao.

Tp.HCM: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 165.678 tỷ đồng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

IMF đánh giá cao chính sách ổn định kinh tế vĩ mô Việt NamNHS đầu tư 300 tỷ đồng vào nhà máy Nhiệt điện bã mía

Mở lại tuyến đường biển Hạ Long - Phòng Thành, Trung Quốc

MBB: Đến 10/09, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 2.37%

Công ty mẹ Vinasun 9 tháng ước lãi 166 tỷ đồng

Nhà máy Nhiệt điện bã mía Ninh Hòa sẽ được xây dựng
trong vòng 1 năm (10/2013 đến 9/2014) tại Thị xã Ninh Hòa,
Khánh Hòa. Dự án có vốn đầu tư là 345,191 tỷ đồng, trong
đó, vốn góp để thực hiện dự án 300 tỷ đồng. Thời hạn hoạt
động trong vòng 50 năm. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu dự án
trong tháng 10/2013 và kết thúc vào tháng 09/2014. Dự án
sẽ tận dụng các nguồn nhiên liệu hiện có trên địa bàn khu
vực như mùn cưa, bã trấu đế phát điện, làm tăng doanh thu
cho NHS.
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Chính phủ tạm ngừng hoạt động, một phần đông công chức Mỹ sẽ tạm thời mất việc và
khiến GDP quý IV của Mỹ giảm. Theo đó, nếu chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động trong 3-
4 tuần, GDP của nước này sẽ giảm 1,4% trong quý IV. Moody’s dự báo, nếu chính phủ
vẫn hoạt động bình thường thì Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong quý cuối năm nay.
Trong khi đó, công ty tư vấn Macroeconomic Advisers ước tính , GDP của Mỹ giảm
khoảng 0,3% xuống 2,3% nếu chính phủ ngừng hoạt động 2 tuần bắt đầu từ ngày 1/10 tới.

Số liệu kinh tế khả quan càng tăng khả năng Fed sẽ giảm dần kích thích tiền tệ. Lúc
10h26’ sáng nay 27/9, chỉ số Dollar đó sức mạnh của USD so với 10 đồng tiền chủ chốt
khác là 1.015,22 điểm, hướng đến tuần tăng 0,2%. USD giao dịch ở 1,3487 USD/EUR so
với 1,3489 USD/EUR phiên trước. Tuy nhiên, USD giảm 0,1% so với yên xuống 98,94
yên/USD, và giảm 0,4% kể từ đầu tuần. Yên giao dịch ở 133,43 yên/EUR, tăng 0,7% kể từ
đầu tuần. Tuần qua, USD tăng 0,3%, yên tăng 0,7% và là đồng tiền tăng mạnh nhất trong
số 10 đồng tiền thị trường phát triển do Bloomberg theo dõi.
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Thái Lan chuyển một số ngành công nghiệp sang Việt NamMBS: 9 tháng ước lãi gần 16 tỷ đồng, thu hồi 160 tỷ
đồng nợ xấu

được mở trở lại sẽ góp phần tăng trưởng khách tàu biển đến với tỉnh. Hiện nay, Quảng
Ninh cũng có một tuyến đường biển thường xuyên nối Bắc Hải (Trung Quốc) với tần suất
2 ngày/chuyến và hàng loạt chuyến tàu biển quốc tế đưa khách đến Hạ Long, tham quan
vịnh Hạ Long. Từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014, Hạ Long sẽ đón hơn 200 chuyến tàu
biển quốc tế, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chuyến tàu này đến từ khắp nơi
trên thế giới, trong đó có những tàu chạy tuyến cố định đến Hạ Long.

mẹ Vinasun dự kiến hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cả
năm 2013. Vinasun dự kiến phát hành riêng lẻ 30 tỷ đồng
mệnh giá cổ phần cho các nhà đầu tư lớn, với mức giá tối
thiểu 44.000 đồng/cổ phiếu. Việc phát hành nhằm đáp ứng
nhu cầu vốn cho việc đầu tư mới 1.300 chiếc xe trong giai
đoạn 2013 - 2014

Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán MB (MBS) ông Trần Hải
Hà cho biết, 9 tháng đầu năm 2013 MBS ước đạt 197 tỷ
đồng doanh thu, lợi nhuận đạt gần 16 tỷ. Ước hết năm 2013,
doanh thu của MBS đạt 290 tỷ, lợi nhuận đạt trên 20 tỷ đảm
bảo kế hoạch ĐHCĐ đề ra đầu năm. Về công tác thu hồi nợ
xấu, 2 năm qua MBS tích cực thu hồi nợ xấu, từ đầu năm
đến nay công ty này đã thu hồi được khoảng 160 tỷ đồng nợ
xấu và ước cả năm thu hồi trên 200 tỷ đồng nợ xấu, vượt kế
hoạch năm. 

+/-

82.01

Thái Lan đang tính chuyện sẽ chuyển một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động
sang Việt Nam để tận dụng thị trường lao động rẻ hơn. Viện Nghiên cứu phát triển Thái
Lan cho biết có 3 ngành công nghiệp nằm trong kế hoạch di chuyển gồm dệt may, da
giày, và đá quý trang sức. Lương lao động là vấn đề đáng quan tâm của các DN trong
những lĩnh vực này. Mức lương 80 - 90 USD/tháng đã tăng lên 120 - 150 USD/tháng từ
năm 2012 khiến DN phải cân nhắc đến tính cạnh tranh của các nhà máy đặt tại Thái Lan.
Ngoài chuyện giá nhân công rẻ, Việt Nam còn có thị trường lao động dồi dào và tiềm năng
lớn về tiêu thụ nội địa. Theo viện này, chính phủ sẽ có những chính sách để khuyến khích
DN Thái Lan di chuyển sang nước láng giềng.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index tăng 1,5 điểm (+0,31%) lên 486,61 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 47,13 triệu đơn vị, trị giá hơn 744 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 3.618.930 đơn vị, tương ứng tổng giá trị 108,87 tỷ
đồng. Với 13 mã tăng, 7 mã giảm và 10 mã đứng giá, chốt phiên giao
dịch sáng, VN30-Index giảm 0,34 điểm (-0,06%) xuống 545,49 điểm.
Trong đó, các blue-chips gồm GAS, VNM, VCB, MSN… tăng giá góp
phần tích cực giúp chỉ số VN-Index duy trì được sắc xanh. FLC và PVT
vẫn giữ vị trí đứng đầu về thanh khoản trên sàn HOSE với khối lượng
khớp lệnh đạt 2,4 triệu đơn vị và 2,22 triệu đơn vị. Đóng cửa PVT quay
lại mốc giá tham chiếu 8.500 đồng//CP trong khi FLC duy trì mức giảm
100 đồng (-2,13%). Tiếp đó, các cổ phiếu có khơi lượng khớp đạt trên 1 
triệu đơn vị gồm ITA, TLH, OGC, IJC, REE, PPC, VIS, HQC, PET,
HAR.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,08 điểm (+0,13%) lên 60,4 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 20,45 triệu đơn vị, trị giá trên 171 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận chỉ đạt 1,23 tỷ đồng. Với 6 mã tăng, 12 mã giảm, 9 mã
đứng giá và 3 mã không có giao dịch gồm PVV, ICH, TH1, Đóng cửa,
HNX30-Index giảm 0,16 điểm (-0,14%), xuống còn 111,79 điểm. Top 5
cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm SCR (2,16 triệu đơn
vị), PVX (1,85 triệu đơn vị), SHB (1,66 triệu đơn vị), VCG (1,47 triệu
đơn vị), FIT (1,06 triệu đơn vị). Hiện PVX, SHB và FIT đều đứng giá
tham chiếu, trong khi SCR giảm 100 đồng (-1,8%) và VCG giảm 200
đồng (-2,38%). KLF duy trì sắc tím đến hết phiên với khối lượng khớp
lệnh đạt trên 956.000 đơn vị và còn dư mua trần hơn 140.000 đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 77 mã với tổng khối lượng
3.238.980 đơn vị, trong đó họ mua nhiều nhất HPG với khối lượng
357.680 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 39 mã với
tổng khối lượng 1.048.700 đơn vị và bán ra 12 mã với tổng khối lượng
302.945 đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất SHB với 256.900 đơn
vị, đồng thời bán ra mạnh nhất PVS với 114.800 đơn vị.

1,048,700 

60.40
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh, Vn-
Index vẫn duy trì trên ngưỡng 485 điểm, đứng tại
486.61 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước
với giá trị khớp lệnh đạt hơn 600 tỷ đồng. Phiên hôm
nay kết thúc bằng cây nến xanh bám sát dải trên của
Bollinger với biên độ dao động hẹp cho thấy tâm lý
giằng co còn duy trì. 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 quanh
ngưỡng 485 điểm.

440 điểm

THỨ HAI
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HNX-Index kết thúc một tuần với tất cả các nến đều
xanh, tuy nhiên 2 cây nến ở 2 phiên cuối tuần giằng co
tại ngưỡng 60 điểm chưa làm thay đổi xu thế hiện tại
trên sàn này. Đóng cửa, HNX-Index đứng tại 60.4 điểm
với thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước. Các chỉ
báo kỹ thuật chưa có sự thay đổi đáng kể nào. 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 trong 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. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm
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Chứng khoán Châu Á đang hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2010 sau khi số liệu cho thấy số đơn
xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ bất ngờ giảm và lạm phát của Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Lúc
11h22 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 140,83 điểm, với cả 10
ngành thuộc chỉ số này tăng điểm. “Số liệu việc làm của Mỹ gây bất ngờ theo hướng tích cực,” một chuyên gia
nghiên cứu của hãng Craigs Investment Partners Ltd nhận định, cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ chưa có
hành động gì trước tháng 12. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp
lần đầu của nước này giảm 5.000 người xuống 305.000 người trong tuần trước, thấp hơn so với mức dự đoán
của các nhà phân tích tham gia điều tra của Bloomberg là 325.000 người. Lạm phát của Nhật Bản tăng tháng
thứ 3 liên tiếp, với mức 0,8% trong tháng 8, tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 2008. Những số liệu tiếp tục hỗ trợ
cho thị trường Châu Á. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đã giành được 8% kể từ đầu tháng 9 đến hết
phiên trước, chạm mốc cao nhất trong 4 tháng vào ngày 23/9, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bất ngờ giữ
nguyên chương trình kích thích. Chỉ số cũng đã tăng được 7,7% trong quý này. Những cổ phiếu nổi bật trong
phiên: Cổ phiếu của Tokyo Electric Power Co. tăng 7,7% khi hãng vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Dai-Ichi này nhận được sự chấp thuận về kiểm tra an toàn hạt nhân. Cổ phiếu của Australand Property Group
tăng 2% trên thị trường Sydney sau khi JPMorgan Chase & Co. khuyến nghị nên mua cổ phiếu hãng bất động
sản này. Cổ phiếu của Mirabela Nickel Ltd. giảm tới 54% sau khi hãng sản xuất kim loại Australia này nói hãng
có thể không đạt dự báo sản lượng.

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.

Kết thúc một tuần tăng điểm trên cả 2 sàn với 2 chỉ số tăng 2% so với tuần trước. Đóng cửa phiên giao dịch cuối
tuần, cả 2 chỉ số đứng tại ngưỡng an toàn. Vn-Index ghi được 1.5 điểm lên 586.61 điểm, HNX-Index ghi được
0.08 điểm lên 60.4 điểm. Phiên hôm nay thanh khoản sụt giảm so với phiên trước, nhưng tính chung cả tuần thì
thanh khoản tăng khoảng gần 10% so với tuần trước.

Trang 4

Tuần giao dịch trước đó do được hỗ trợ từ phía cầu khối ngoại nên thanh khoản ở mức khá, tuy nhiên tuần giao
dịch này thanh khoản tăng so với tuần trước mặc dù không có sự tham gia mạnh mẽ của khối ngoại, có thể xem
đây là điều tích cực. Nhìn lại một tuần qua để thấy nguyên nhân cả 2 chỉ số phục hồi nhẹ, nguyên nhân chủ yếu
có thể xuất phát từ lực cầu bắt đáy ở những mã bị loại ra khỏi danh mục của ETF đã tạo hiệu ứng cho nhóm còn
lại. Và một điều đáng chú ý nữa là dòng tiền đã quay trở lại nhóm đầu cơ, tuy mức tăng không lớn nhưng dấu
hiệu dòng tiền bắt đầu quay trở lại thị trường được nhen nhóm. Tuy nhiên, sau chuỗi ngày tăng điểm từ đầu
tuần, hai ngày cuối tuần thị trường bước vào giai đoạn lình xình khi Vn-Index chạm ngưỡng dải trên của
Bollinger tại ngưỡng 485 điểm và HNX-Index tại ngưỡng 60 điểm. Và ở phiên nay, xu thế giao dịch mạnh trở lại
ở nhóm vốn hóa lớn và yếu đi ở nhóm đầu cơ đã biểu hiện thị trường cân bằng. Vẫn tâm lý thận trọng, biến
động trong hai phiên cuối tuần không làm thay đổi xu thế hiện tại. Tín hiệu quá mua của STO trên 2 sàn vẫn duy
trì, vì vậy áp lực bán tại vùng này vẫn còn lớn. Xu thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn và chưa có tín hiệu nào cho 
thấy xu thế này sẽ thay đổi trong tuần tới.

Dự báo trong tuần kế tiếp, những phiên đầu tuần, thị trường sẽ giằng co quanh ngưỡng kháng cự hiện tại với
giao dịch thận trọng. Khi dòng tiền vào thị trường chưa thực sự cải thiện rõ rệt thì cơ hội cho xu thế tăng giá
trong tuần tới chưa được tính đến. Các nhà đầu tư lướt sóng vẫn có thể dùng chiến thuật bán ra tại ngưỡng
kháng cự, việc bán ra vẫn được duy trì trong các nhịp phục hồi của phiên kế tiếp. 

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.




