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LHC tiếp tục đăng ký mua thêm 150.000 cp LBM sau đợt
mua thành công cách đây chưa đến 1 tháng - cũng với số
lượng 150.000 cp . Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/10 đến
5/11/2013 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu
giao dịch thành công, LHC sẽ nắm giữ 4,5 triệu cp LBM,
tương đương 55,16% vốn điều lệ LBM. Ông Lê Đình Hiển,
chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc LHC đồng thời là chủ
tịch HĐQT LBM. Cá nhân ông Hiền nắm giữ 13.474cp LBM
(0,16%). 
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ký kết một biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư và phát
triển hạ tầng với Công ty Samsung C&T. Samsung sẽ hiện diện ở Việt Nam đúng với hình 
ảnh một tập đoàn đa ngành. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm là các dự án nhà máy điện,
đóng tàu, sân bay, các tổ hợp lọc hóa dầu, công nghệ thông tin - truyền thông. Hiện nay,
mảng đầu tư lớn nhất của Samsung tại Việt Nam là về điện tử. Các dự án quan trọng
nhất của Samsung bao gồm tổ hợp sản xuất 2,5 tỷ USD tại Bắc Ninh và một tổ hợp 2 tỷ
USD mới được khởi công đầu năm nay tại Thái Nguyên. �

Samsung ký thỏa thuận đầu tư đa ngành ở Việt Nam

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng LHC tiếp tục muốn tăng sở hữu tại LBM

Cuối tháng 10, TPHCM tiếp tục phát hành gần 2.000 tỷ đồng trái phiếu

TDH: Hạch toán lãi suất trái phiếu chuyển đổi, sau soát
xét lỗ 7,3 tỷ đồng

Doanh thu LBM 8 tháng đầu năm 2013 đạt gần 130 tỷ
đồng

Theo Báo cáo của Tổng cục Hải quan, tình hình thu ngân sách Nhà nước tính trong 9
tháng đầu năm 2013 của toàn ngành Hải quan ước thực hiện đạt 159.991 tỷ đồng, bằng
67,6% so với chỉ tiêu pháp lệnh giao, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó:
Thuế xuất nhập khẩu (XNK) + Tiêu thụ đặc biệt+ Bảo vệ môi trường đạt 103.994 tỷ đồng;
Thuế GTGT đạt 55.797 tỷ đồng; Các khoản thu khác đạt 200 tỷ đồng. Tính riêng số thu
ngân sách trong tháng 9/2013 (tính từ ngày 01/9/2013 đến hết ngày 22/9/2013) của
ngành Hải quan nộp từ Kho bạc Nhà nước chuyển sang đạt 11.372 tỷ đồng. Tổng kim
ngạch XNK hàng hóa trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 193,05 tỷ USD, tăng 15,6% so
với cùng kỳ năm 2012.

Từ khoản lãi 2,3 tỷ đồng dành cho cổ đông công ty mẹ
trong báo cáo tự lập, báo cáo soát xét bán niên hợp nhất
của TDH ghi nhận khoản lỗ lên tới 7,3 tỷ đồng (phần dành
cho cổ đông công ty mẹ). Chênh lệch giảm 9,7 tỷ đồng kết
quả kinh doanh sau soát xét được TDH cho biết là do chi
phí tài chính tăng 10,4 tỷ đồng và lãi lợi nhuận của công ty
liên kết liên doanh tăng 735 triệu đồng.

TP tổ chức phát hành vào ngày 21/10, phát hành và nhận tiền mua trái phiếu vào ngày
23/10 với khối lượng 1.980 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu có 3 loại 3 năm, 5 năm và 10 năm.
UBND TP cũng kiến nghị Bộ ban hành khung lãi suất phù hợp trước ngày 14/10 để thu
hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Trước đó, cuối tháng 8, TPHCM đã phát hành thành công
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Doanh thu 8 tháng đầu năm 2013 đạt 129,35 tỷ đồng, đạt
gần 60% kế hoạch năm. LNTT đạt 18,5 tỷ đồng, bằng
82,25% kế hoạch năm. HĐQT cũng quyết định thanh lý xe
tải ben Asia hết niên hạn sử dụng với giá thanh lý 100 triệu
ồ ồ ồ ế
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Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, 9 tháng đầu năm 2013, bao gồm cả vốn
đăng ký mới và tăng thêm, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút thêm 1,549 tỷ USD vốn đầu tư nước
ngoài. Theo đó, có 87 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới với tổng vốn đầu tư
402,67 triệu USD, và 30 dự án FDI tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 1,147 tỷ USD.
Lũy kế đến hết tháng 9/2013, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút được 451 dự án FDI với tổng vốn
đăng ký đạt 5,016 tỷ USD. Các dự án FDI đầu tư tại Bắc Ninh tập trung chủ yếu vào lĩnh
vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Đáng chú ý, trong số đó có nhiều dự án lớn của các
tập đoàn tên tuổi như Canon, Samsung, Nokia...Hiện Bắc Ninh đứng thứ 11/63 tỉnh thành
cả nước về thu hút FDI.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,191.70

Bắc Ninh hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI Quốc tế Sơn Hà muốn thoái toàn bộ 21% vốn tại công ty
con

1.030 tỉ đồng trong mục tiêu phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu năm 2013 để phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội. Năm 2013, TPHCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 236.830 tỉ
đồng. Sau 8 tháng, TPHCM mới chỉ thu được 150.621 tỉ đồng, đạt 63,19% chỉ tiêu pháp
lệnh. Trong khoảng thời gian còn lại, mỗi ngày TPHCM phải thu gần 1.000 tỷ đồng thì mới
có thể hoàn thành chỉ tiêu

đồng đã bao gồm VAT. Đồng thời quyết định mua 2 xe tải
ben của LHC với giá 800 triệu đồng đã gồm VAT. Công ty
sẽ thực hiện chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt cho phần còn
lại năm 2012 và tạm ứng 5% tiền mặt cho năm 2013.

HĐQT SHI thông qua việc chuyển nhượng tối đa 1,68 triệu
cổ phiếu SHA tại Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, tương
đương thoái tối đa 21% vốn tại SHA. Việc thoái vốn được
giao cho Tổng giám đốc Lê Hoàng Hà phụ trách. CTCP
Sơn Hà Sài Gòn là công ty con của SHI, có vốn điều lệ là
80 tỷ đồng được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội với mã chứng khoán SHA. Doanh thu quý 2/2013 đã
soát xét của SHA là 79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,77
tỷ đồng.
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Bộ tài chính Mỹ can thiệp khẩn cấp để gia hạn trần nợ 
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USD phục hồi từ mức thấp nhất 8 tháng so với euro 

Bộ tài chính Mỹ nỗ lực gia hạn trần nợ tạo điều kiện để giới hoạch định chính sách thỏa
thuận nâng trần, tránh vỡ nợ cho chính phủ. Ông Lew cho biết, nợ của chính phủ Mỹ có
thể chạm trần 16,7 nghìn tỷ USD không quá ngày 17/10 tới trừ khi Quốc hội quyết định
nâng trần. Nếu Quốc hội không nâng trần nợ, bộ tài chính sẽ không thể phát hành trái
phiếu mới đẩ vay nợ trong khi lượng tiền mặt sẽ chỉ còn chưa đầy 30 tỷ USD – khoản tiền
sẽ cạn kiệt trong khoảng từ 22/10 đến 31/10, theo dự báo của Văn phòng ngân sách
Quốc hội. 

Bất chấp việc chính phủ đóng cửa, biến động của USD vẫn bị chi phối nhiều hơn bởi các
diễn biến kinh tế. USD ngừng đà giảm so với các đồng tiền chủ chốt trước khi hãng ADP
công bố báo cáo việc làm, dự báo cho thấy doanh nghiệp Mỹ tăng tuyển dụng trong tháng
9. Lúc 10h22’ hôm nay 2/10 theo giờ Tokyo, USD tăng 0,1% so với euro lên 1,3516
USD/EUR sau khi xuống thấp nhất 8 tháng ở mức 1,3588 USD/EUR phiên hôm qua. USD 
không biến động nhiều so với yên, giao dịch ở 97,94 yên/USD. 



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index tăng 2,15 điểm (+0,44%), lên 494,39 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch khớp lệnh đạt 75,22 triệu đơn vị, giảm 23,27% so với phiên
hôm qua; tổng giá trị khớp lệnh đạt 962,3 tỷ đồng, giảm 31,36% so với
phiên hôm qua. Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đạt 2,11 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 71 tỷ đồng, qua đó, nâng tổng khối lượng giao dịch
lên 77,33 triệu đơn vị, giảm 24,25%; tổng giá trị 1.033,3 tỷ đồng, giảm
37,57% so với hôm qua. Với 22 mã tăng, 6 mã đứng giá và chỉ có PET
và GMD giảm giá, VN30 tăng 3,1 điểm (+0,56%), lên 522,73 điểm. ITA
tiếp tục được giao dịch sôi động trong phiên chiều, nâng tổng khối
lượng khớp lên 9,65 triệu đơn vị, đóng cửa ở mức giá 6.200 đồng,
bằng phiên sáng. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều bất ngờ mua mạnh
VF4 với hơn 1,12 triệu đơn vị, nâng tổng khối lượng mua vào trong
ngày trên sàn HOSE của khối này lên 3.467.470 đơn vị. Trên HNX, 
nhà đầu tư nước ngoài mua vào 745.400 đơn vị và bán ra 169.120
đơn vị. Trong đó, họ mua nhiều nhất là IDJ và SHB với 277.200 đơn vị
và 227.400 đơn vị.
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HNX-Index tăng 0,12 điểm (+0,2%), lên 61,05 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 27,34 triệu đơn vị, tương đương giá trị 281,11 tỷ đồng,
giảm 39,82% về khối lượng và giảm 22,71% về giá trị so với phiên
hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,34 triệu đơn vị, trị giá
24,84 tỷ đồng. Với 18 mã tăng, 4 mã giảm, 6 mã đứng giá và 2 mã
không có giao dịch, HNX30-Index tăng 0,68 điểm (+0,6%), lên 113,97
điểm. Đà tăng của HNX-Index và HNX30 bị hãm bớt bởi ACB quay đầu
giảm nhẹ 100 đồng khi đóng cửa phiên. Trong khi đó, VCG vẫn giữ
được mức tăng 300 đồng, lên 9.000 đồng/cổ phiếu như phiên sáng và
thanh khoản đứng đầu sàn HNX với 3,35 triệu đơn vị. Tăng ấn tượng
nhất trong nhóm HNX30 là PVE khi tăng trần 600 đồng, lên 7.300
đồng/cổ phiếu. Hai mã khác trong nhóm này cũng có sắc tím là PV2 và
IDJ, tuy nhiên mức dao động của các mã này chỉ là 1 hoặc 2 bước giá
do thị giá thấp, trên dưới 2.000 đồng/cổ phiếu.
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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

Tiếp tục một phiên tăng điểm với việc bám sát dải trên
của Bollinger, Vn-Index ghi được 2.15 điểm lên 494.39
điểm. Thanh khoản ở mức khá đạt gần 1000 tỷ đồng.
Vận động của cung cầu khá tích cực. Dải Bollinger vẫn
mở rộng lên phía trên cho thấy xu thế vẫn khá tích cực
và có thể nâng đỡ được đường giá, bên cạnh đó
MACD tiếp tục tăng mạnh và gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu, ủng hộ xu thế tăng điểm. Tuy nhiên, chỉ
báo STO vẫn nằm trong vùng quá mua vì vậy áp lực
bán vẫn còn lớn khi đường giá vẫn nằm ngoài dải
Bollinger và bám sát dải trên này. Dự báo phiên tới
đường giá sẽ vận động trong khoảng 490 -495 điểm.
Một phiên giằng co nhẹ và biến động vẫn khá hẹp. 

440 điểmD
EX

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm
495 điểm

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm
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Yếu

HNX-Index đóng cửa với cây nến xanh nhỏ nằm phía
trên đường MA(50), thanh khoản giảm gần 30% so với
phiên trước đó với giá trị khớp lệnh đạt 200 tỷ đồng.
MACD tiếp tục tăng khoảng cách với đường tín hiệu và
cùng với đó RSI và MFI vẫn trong đà tăng. Bên cạnh đó
tín hiệu tích cực từ dải Bollinger khi dải này đang có tín
hiệu mở rộng lên phía trên vì vậy áp lực vùng kháng cự
tại dải trên này không còn lớn. Tuy nhiên, chỉ báo STO
vẫn đang trong vùng quá mua nên tín hiệu điều chỉnh
của thị trường vẫn còn. Ngưỡng 61 điểm vẫn cần test
lại trong phiên tới. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Đa số các thị trường chứng khoán tại Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 2/10 khi nhà đầu tư phỏng đoán
rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa không tác động nhiều về mặt kinh tế, nhưng chứng khoán Nhật Bản giảm đã
kéo chỉ số chung của khu vực xuống. Lúc 12h26 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương giảm 0,3% xuống 138,47 điểm. Thị trường Nhật Bản giảm mạnh khi cổ phiếu các hãng xuất khẩu giảm
do đồng Yên tiếp tục tăng giá so với USD sau khi Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua công bố gói kích thích trị giá
5 nghìn tỷ Yên (51 tỷ USD) để hạn chế tác động của việc tăng thuế tiêu thụ lần đầu tiên kể từ năm 1997. Chỉ số
Topix của Nhật Bản mất 1,5%. Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật
Bản lại tăng 0,4% lên 462,92 điểm, cho thấy phần lớn các thị trường trong khu vực tăng điểm. Vụ đóng cửa
chính phủ Mỹ được cho là chỉ gây tác động ngắn hạn, giúp xoa dịu tâm lý lo ngại của giới đầu tư. Những cổ
phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Samsung Electronics Co. tăng 3% trên thị trường Seoul sau khi hãng
điện tử tiêu dùng này nói lợi nhuận quý 3 của mảng điện thoại di động sẽ cải thiện. Cổ phiếu của Paladin Energy
Ltd tăng 9,4% trên thị trường Sydney khi công ty xuất khẩu uranium này công bố sẽ cắt giảm chi phí. Cổ phiếu
của Hutchison Whampoa tăng 3,1% sau tin hãng có thể tìm cách huy động 10 tỷ USD từ việc bán đơn vị bán lẻ
Watsons retail arm. Cổ phiếu của Nissan Motor Co. (7201) giảm 1,4% khi đồng Yên lên giá.
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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.

Xét về xu thế trung hạn, Vn-Index vẫn nằm trong kênh đi ngang 470 – 515 điểm. Ở bối cảnh các thông tin vĩ mô
trong nước ủng hộ xu thế tăng điểm thì Vn-Index có thể vẫn phục hồi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn lo ngại về thông
tin Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến thị trường thế giới nói chung và việt nam cũng không ngoại lệ khi
mà giữa tháng 10 tới là hạn chót của nâng trần nợ, việc đóng cửa chính phủ quá lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
nền kinh tế Mỹ và cả thế giới. Vì vậy, đối với những nhà đầu tư mạo hiểm vẫn có thể giữ tỷ trọng tiền và chứng
với tỷ lệ 50/50, đối với những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro ít hơn thì nên chốt lời dần trong các phiên kế tiếp. 

Một phiên giao dịch tích cực sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó trên 2 sàn. Đóng cửa cả 2 chỉ số đều giữ sắc
xanh với thanh khoản tuy sụt giảm so với phiên trước đó nhưng mức này đáng khích lệ trong bối cảnh hiện tại.
Tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 1200 tỷ đồng, giảm gần 30% so với phiên trước.

Trang 4

Với những tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô khi GDP quý 3 tăng nhẹ so với 2 quý trước đó và kỳ vọng sự phục
hồi này còn duy trì tăng ở quý còn lại, CPI tuy tăng nhưng mức tăng chủ yếu từ tăng chi phí y tế và giáo dục,
mặt hàng thiết yếu nhìn chung không biến động nhiều, vì vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều đến đời sống người
dân. Đặc biệt là chỉ số PMI lần đầu tiên sau 5 tháng tăng vượt ngưỡng 50 cho thấy tín hiệu sản xuất đã phục hồi
và những tháng còn lại của năm là tháng giáp tết sản xuất sẽ còn được cải thiện nữa. Những yếu tố này cộng
thêm lực cầu từ khối ngoại giúp giữ lửa cho thị trường. Nhóm cổ phiếu penny tiếp tục khởi sắc trong phiên hôm
nay và đồng loạt tăng điểm mạnh, tiêu biểu nhóm thủy sản khi thông tin khả năng phá giá VND thêm 2% từ nay
đến cuối năm khiến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra được hưởng lớn. Cơ bản phiên nay tăng điểm vẫn tập
trung ở những cổ phiếu đầu cơ quan thuộc và vẫn chưa có sự tăng giá theo nhóm ngành trên thị trường. Độ
rộng hai sàn cũng mở rộng đáng kể. HSX ghi nhận 32 mã trần, 125 mã tăng và 15 mã sàn, 44 mã giảm. HNX
cũng có 30 mã trần, 77 mã tăng, 13 mã sàn và 51 mã giảm. Độ rộng này đảm bảo một phiên giao dịch sôi động
dù các chỉ số tăng khá khiêm tốn. Có thể thấy thanh khoản cũng ở mức cao và là phiên thứ 3 liên tiếp giá trị
khớp lệnh đạt trên 1000 tỷ đồng. Xu thế tăng điểm ngắn hạn vẫn có thể duy trì khi các tín hiệu kỹ thuật vẫn tích
cực. Ngưỡng 495 điểm có thể được bứt phá nếu cầu vẫn duy trì như hiện tại, và chỉ số có thể tiến đến ngưỡng
xa hơn là 510 điểm

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.




