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Công ty ước đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận trong 3 quý đầu năm,
hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Mặc dù vậy,
so với năm 2012 thì lợi nhuận của Công ty trong 3 quý đầu
năm đang sụt giảm mà nguyên nhân chính là do sản lượng
tiêu thụ bia giảm mạnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Về kế 
hoạch kinh doanh, HAD cho biết, Công ty sẽ hoàn thành kế
hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua như doanh thu
337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng và cổ tức tối
thiểu 20%.
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UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu, các cấp phải ưu tiên quỹ ngân sách bảo đảm thanh toán
những khoản chi về tiền lương và có tính chất lương, khoản chi thường xuyên để bảo
đảm hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị cũng như các khoản chi an sinh xã hội.
Công văn số 7195/UBND-KT nêu rõ: Trường hợp tồn quỹ xuống thấp, Kho bạc Nhà nước
Hà Nội phối hợp với Sở Tài chính chủ động phương án dành tối thiểu mức dư quỹ.
Trường hợp dư quỹ ngân sách giảm xuống thấp hơn thì Kho bạc Nhà nước Hà Nội tạm
thời dừng thanh toán các nhiệm vụ khác, ưu tiên bảo đảm nguồn chi lương, các khoản
phụ cấp và chế độ chính sách liên quan tới an sinh xã hội để bảo đảm hoạt động bình
thường của các cơ quan, đơn vị.

Hà Nội lo vỡ quỹ lương ngân sách

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tồn kho đồ uống tăng 121%HAD ước đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận trong 9 tháng 

Bộ Công thương ước nhập siêu 500 triệu USD cả năm

NLG: Quý III, doanh thu ước đạt 300 tỷ đồng

NKG có thể đạt gần 80 tỷ đồng lợi nhuận trong năm
2013

Nếu so với cùng kỳ năm 2012, chỉ số tồn kho tại thời điểm 1.9 của toàn ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,3%. Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tồn kho toàn ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8 là 70,7%. Tỷ lệ tồn kho bình quân 8 tháng năm nay
hơn 74%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho bình quân 8 tháng cao như sản xuất hóa
chất và sản phẩm hóa chất 113,3%, thực phẩm gần 90%. Nếu so với cùng kỳ năm 2012,
chỉ số tồn kho tại thời điểm 1.9 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,3%.
Trong đó lĩnh vực sản đồ uống tăng 121%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng
41,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 38,9%; sản xuất da và các sản phẩm có
liên quan tăng 26,8%.

Trong quý III/2013, Công ty ước đạt doanh thu 300 tỷ đồng;
trong đó, chủ yếu doanh thu đến từ dòng sản phẩm "vừa túi
tiền" của Dự án Ehome 3, Ehome 4. Quý IV, NLG dự kiến
ghi nhận hơn 300 tỷ đồng doanh thu từ 318 căn phố nhà
vườn Ehome 4. Doanh số bán hàng của NLG cả năm có thể
đạt hơn 800 tỷ đồng. Dòng sản phẩm Ehome của NLG tiêu
thụ khá tốt. Tính đến thời điểm này, tổng số căn hộ mà NLG
đã bán là hơn 900 căn so với kế hoạch bán 1.000 căn trong
năm 2013.

Bộ Công thương dự báo chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm ước tăng 5,7% so với cùng
kỳ 2012. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 ước 131 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2012
và cao hơn mức Quốc hội thông qua đầu năm là 126 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu năm

Trong nửa đầu năm 2013, NKG đạt 2.039 tỷ đồng doanh thu
thuần và 40,3 tỷ đồng LNST. Tuy chỉ hoàn thành 45% kế
hoạch doanh thu năm nhưng công ty đã gần hoàn thành kế
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Trước tình hình căng thẳng Syria có phần dịu xuống, Thủ tướng yêu cầu xem xét chỉ đạo
các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cân nhắc việc giảm giá bán lẻ. Tại phiên họp Chính
phủ thường kỳ chiều 29/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có một số chỉ đạo quan trọng
liên quan đến kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu. Theo đó, người đứng đầu Chính
phủ khẳng định, giá các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng hiện đang được nhà nước bao cấp
như điện, xăng dầu dứt khoát phải tiếp tục tiến tới cơ chế thị trường. Tuy nhiên, để giữ ổn
định nền kinh tế, Thủ tướng yêu cầu chưa được lên phương án tăng giá điện. Hiện giá
xăng Ron 92 vẫn được giữ ở mức 24.270 đồng/lít và giá dầu mazut loại 3,0S ở mức
18.810 đồng/kg. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,258.24

Thủ tướng yêu cầu xem xét giảm giá xăng dầuTư vấn và Đầu tư Đồng Tiến nâng sở hữu vốn EFI lên
13,07%

và cao hơn mức Quốc hội thông qua đầu năm là 126 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu năm
2013 ước đạt 131,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với năm 2012. Như vậy, ước nhập siêu cả
năm khoảng 500 triệu USD, tương ứng tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu khoảng 0,38%. Tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 13% so với cùng kỳ 2012. Dự
báo của Bộ Công thương đưa ra dựa trên số liệu và đánh giá 9 tháng đầu năm. Theo đó,
Việt Nam ước nhập siêu 126 triệu USD, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với 9
tháng đầu năm 2012.

hoạch doanh thu năm nhưng công ty đã gần hoàn thành kế
hoạch LNST (81,4%). Do nhà máy mới đã đi vào hoạt động
ổn định và gần như đạt công suất thiết kế tối đa, cùng với
khả năng bán hàng cải thiện rõ rệt, BVSC dự báo trong năm
2013 NKG sẽ đạt 4.031 tỷ đồng DTT và 79,7 tỷ đồng LNST,
tương đương EPS 2.667 đ/cp. 

EFI thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn.
Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư Đồng Tiến đã mua
111 nghìn cổ phiếu EFI, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên
1,42 triệu đơn vị, tương đương 13,07% vốn EFI. Ngày giao
dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 24/9. Trước giao dịch
Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư Đồng Tiến nắm giữ
1,31 triệu cổ phiếu EFI, tương đương 12,04% vốn. Cổ phiếu
EFI giao dịch ngày 30/7 quanh mức 5.900 đồng/cổ phiếu.
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Nhật Bản, Mỹ bắt đầu đàm phán vòng thứ 2 về TPP
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Công nghiệp ôtô Mỹ rúng động với bê bối chuyển giá

Hai bên sẽ thảo luận vấn đề liên quan đến ngành ô tô và hàng rào phi thuế quan trong lĩnh
vực như bảo hiểm, tài sản trí tuệ và đầu tư. Đại diện hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề
liên quan đến ngành sản xuất ô tô và hàng rào phi thuế quan trong chín khu vực như bảo
hiểm, tài sản trí tuệ và đầu tư. Trước đó, trong vòng đàm phán đầu tiên diễn ra vào tháng
8, Tokyo và Washington đã không đạt được thỏa thuận do không tìm ra điểm chung. Việc
tiến hành đối thoại song phương này vốn là do Mỹ yêu cầu nhằm mở rộng việc khai thác
thị trường Nhật Bản.

Tòa án liên bang Mỹ vừa tuyên phạt 20 công ty hoạt động trong ngành công nghiệp ôtô, vì
hành vi chuyển giá bất hợp pháp. Vụ việc vừa bị lật tẩy đang gây bức xúc trong dư luận
Mỹ liên quan đến 20 doanh nghiệp, trong đó có 9 công ty chuyên cung cấp linh kiện, phụ
tùng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Thông qua hàng loạt các thủ đoạn chuyển giá, những
doanh nghiệp này đã "phù phép" để nâng giá phụ tùng xe hơi, khiến giá xe thành phẩm bị
đội lên. Sau nhiều năm "làm ăn phi pháp", các công ty này đã đút túi khoảng 5 tỷ USD số
tiền chênh lệch. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng mạnh 6,02 điểm (1,24%) lên 492,63 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 68,28 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.006 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,8 triệu đơn vị, trị giá 122,16
tỷ đồng (trong đó giao dịch thỏa thuận của VNM đạt 53,8 tỷ đồng và của
VIC đạt 26,78 tỷ đồng). Toàn sàn có 153 mã tăng, 54 mã giảm và 73
mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 22 mã tăng, 2 mã giảm và 6 mã
đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 6,07 điểm (+1,11%), lên 551,56 điểm.
Phiên giao dịch chiều trở lên sôi động hơn với hàng loạt các mã tăng
điểm, trong đó nhiều mã tăng trần. Cụ thể, trong nhóm VN30, PVT,
OGC, IJC tăng trần với thanh khoản tốt và đều không còn dư ở bên
bán. Nhóm vốn hóa lớn có MSN tăng mạnh, với mức tăng 3.500 đồng
(tương đương tăng 4,26%), hiện giao dịch tại mức giá 85.500 đồng/cp.

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 84 mã với tổng khối lượng
đạt 3,8 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu VCB
đạt 554.860 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 36 mã với khối
lượng đạt gần 1 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu SHB đạt 257.600 đơn vị, đồng thời bán ra 9 mã với khối lượng
513.800 cổ phiếu. SHB cũng là mã bị khối khoái bán ra mạnh nhất, đạt
301.200 đơn vị.
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HNX-Index tăng 0,55 điểm (+0,92%), lên 60,95 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 33,56 triệu đơn vị, tương đương 256,2 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 5,6 triệu cổ phiếu, trị giá 30,3 tỷ đồng. Trong
nhóm HNX30, có 17 mã tăng, 3 mã giảm và 7 mã đứng giá, chỉ số
HNX30-Index tăng 1,5 điểm, lên 113,28 điểm. Cũng giống như HOSE,
những mã đầu cơ trên HNX cũng đồng loạt tăng trong phiên chiều giúp
thị trường gia tăng khoảng cách tăng điểm như SCR, SHS (tăng 300
đồng); VND tăng 200 đồng; KLS, SHB tăng 100 đồng… KLF duy trì đà
tăng trần sau 1 tuần chính thức niêm yết trên HNX, so với mức giá
đóng của của phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 23/9 thì cổ phiếu này
đã tăng 46% từ mức 13.600 đồng lên 19.900 đồng/cp. 3 mã có thanh
khoản tốt nhất trên HNX là SCR (3,77 triệu); SHB (3,65 triệu) và PVX
đạt 2,9 triệu đơn vị.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Phiên giao dịch đầu tuần cũng là ngày giao dịch cuối
cùng của tháng 9, sàn Hose bùng nổ cả về thanh khoản
và điểm số. Đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, Vn-
Index ghi được 6.02 điểm lên 492.63 điểm, giá trị khớp
lệnh đạt hơn 900 tỷ đồng. Hầu hết các mã trong nhóm
Vn30 đều tăng điểm. Nhóm cổ phiếu đầu cơ cùng đồng
loạt khởi sắc như OGC, PVT, SAM, ITA, KBC…Chỉ báo
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu
và mang giá trị dương cho thấy xu thế tích cực. Chỉ báo
MFI và RSI vẫn tiếp tục xu thế tăng. Đồng thời dải
Bollinger đang mở nhẹ lên phía trên là điều tích cực.
Tuy nhiên, đường giá đã nằm ngoài dải Bollinger 2
phiên liên tiếp, đồng thời STO vẫn nằm trong vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh sẽ còn mạnh trong phiên tới.
Dự báo phiên tới đường giá sẽ vận động quanh ngưỡng
kháng cự 490-495 điểm.
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Tiếp tục một phiên xanh điểm trong phiên giao dịch đầu
tuần. Đóng cửa, HNX-Index tiến sát ngưỡng 61 điểm,
ghi được 0.55 điểm lên 60.95 điểm. Thanh khoản tăng
khá khi giá trị khớp lệnh đạt hơn 250 tỷ đồng. Chỉ báo
MACD tiếp tục gi tăng khoảng cách với đường tín hiệu
và trong xu thế tăng khá tích cực tuy nhiên chưa phục
hồi lên ngưỡng 0. Bên cạnh đó ghi nhận phục hồi khá
tốt của RSI và MFI. Tuy nhiên, dải trên của Bollinger
cũng tại đường MA(50) ở ngưỡng 61 điểm là lực cản
trước mắt cho chỉ số này. Trong khi dải này vẫn chưa có
xu hướng mở ra. Đồng thời STO vẫn đang trong vùng
qua mua vì vậy áp lực điều chỉnh tại ngưỡng này khá
lớn. Trong phiên tới, dự báo HNX-Index sẽ biến động
dưới 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 trong phiên giao dịch sáng ngày đầu tuần do lo ngại rằng chính phủ Mỹ có thể phải
đóng cửa một phần công sở do bế tắc trong cuộc đàm phán về ngân sách. Lúc 11h43 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 1,1% xuống 139,33 điểm, với cả 10 ngành thuộc chỉ số này
mất điểm. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đang hướng tới mức tăng 7% trong tháng 9, tháng tăng nhiều
nhất kể từ tháng 1/2012, và tăng 6,8% trong quý 3. Thị trường chịu áp lực trong phiên này do nhà đầu tư chốt lãi
trong phiên cuối quý sau đợt tăng gần đây khi Nghị viện Mỹ vẫn chưa nhất trí được về vấn đề ngân sách, khiến
chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa công sở. Và ngay cả khi Nghị viện giải quyết được vấn đề ngân sách
khẩn cấp trước thời hạn 1/10, thì các nhà làm luật của Mỹ còn phải đối mặt với đợt tranh cãi tiếp theo về việc
nâng trần nợ hiện ở mức 16,7 nghìn tỷ USD. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Toyota Motor
Corp, hãng có 31% doanh thu từ khu vực Bắc Mỹ, giảm 1,7%. Cổ phiếu của BHP Billiton Ltd., hãng sản xuất dầu
mỏ lớn nhất Australia, giảm 1,3% khi giá dầu thô giảm. Cổ phiếu của Mizuho Financial Group Inc., ngân hàng
lớn thứ ba Nhật Bản, giảm 2,7% sau khi đơn vị cho vay của tập đoàn này bị phạt vì không chấm dứt giao dịch
với các tổ chức “chống đối xã hội”.
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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.

Vn-Index đã vượt ngưỡng 490 điểm thành công, đồng thời thanh khoản cũng tăng lên, tuy nhiên dải Bollinger
trên sàn này vẫn chưa mở rộng rõ rệt, vì vậy cơ hội cho phục hồi còn khá mong manh. Vn-Index sẽ phải test lại
ngưỡng 490 điểm trong phiên tới. Khả năng có điều chỉnh trong phiên tới là khá cao. Nhà đầu tư lướt sóng tiếp
tục canh bán ra trong nhịp phục hồi của phiên kế tiếp. 

Cả 2 sàn khởi sắc trong phiên cuối cùng của quý 3. Đóng cửa ở mức điểm khá tốt trong phiên, VN-Index vượt
thành công ngưỡng 490 điểm, đứng tại 492.63 điểm, và HNX-Index tiến sát ngưỡng 61 điểm, đứng tại 60.95
điểm. Thanh khoản tăng khá tốt trong phiên hôm nay, tổng giá trị khớp lệnh trên 2 sàn đạt hơn 1100 tỷ đồng.

Trang 4

Phiên giao dịch cuối cùng tháng 9 đã hơn mong đợi khi cả 2 sàn bứt phá mạnh cả về thanh khoản về điểm số.
Đứng về mặt điểm số, HSX phần nào bị kiềm chế khi VNM, GAS, VIC vẫn dậm chân tại chỗ ở mức tham chiếu
từ cuối phiên sáng. Bù lại, VCB, MSN và một số mã khác bật lên rất hoành tráng. Cả nhà đầu tư trong nước lẫn
nhà đầu tư nước ngoài đều tham gia đua giá. Giao dịch nổi bật chiều nay là ba cổ phiếu nóng quen thuộc của rổ
VN30; IJC, PVT và OGC. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng rất ấn tượng. DPM, EIB, HAG,
MSN, OGC, PVD, STB, VCB, VIC là những cổ phiếu được mua vào nhiều nhất. Mặc dù không phải mã nào
nhận được lực mua của khối này cũng tăng giá tốt, nhưng thanh khoản đều rất khá. Rổ VN30 được mua ròng
53,4 tỷ đồng, cao nhất trong 6 phiên. Gần như toàn bộ lượng vốn mua ròng của HSX tập trung trong rổ này. Sàn
Hà Nội trong phiên chiều cũng có nhiều cổ phiếu lớn bật lên khác biệt, nhưng nhóm đầu cơ giao dịch rất tốt. Xét
về điểm số, PVS và SHB đóng góp nhiều nhất khi tăng 1,89% và 1,49%. Tuy nhiên giao dịch sôi động phải kể
đến nhóm BVS, KLS, SCR, VND, VCG. Các mã này đều có thanh khoản cao và giá tăng tốt. Hiếm có phiên nào
trong tháng 9 mà đồng loạt các mã đầu cơ của HNX lại tăng mạnh như vậy. Dòng tiền vào những mã đầu cơ có
tín hiệu quay lại rõ rệt tuy nhiên nó mới chỉ giúp thị trường nhen nhóm về xu thế tăng giá trở lại, còn các chỉ báo
kỹ thuật vẫn chưa cho tín hiệu nào rõ rệt cả.

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.




