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9 tháng năm 2013 với LNTT đạt 68.18 tỷ đồng, đạt 84% kế
hoạch đề ra cả năm. Doanh thu 9 tháng ước đạt 802.23 tỷ
đồng, đạt hơn 85% kế hoạch. Tổng giá trị đầu tư trong giai
đoạn này đạt 20.29 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch. Trong 6
tháng đầu năm 2013, SDT ghi nhận doanh thu hơn 620 tỷ
đồng và lãi ròng gần 37 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ so với
cùng kỳ năm trước. SDT cũng đưa ra kế hoạch sản xuất
kinh doanh quý 4 với doanh thu 318 tỷ đồng và LNTT 28.17
tỷ đồng.
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UBND TP vừa báo cáo và kiến nghị với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ trên địa bàn TP.
TP.HCM kiến nghị sớm xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức;
hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp của viên chức; quy
chế xét thăng hạng và thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp của từng ngành, lĩnh
vực, cải tiến chế độ tiền lương theo hướng có xem xét đến đặc thù của địa phương nhằm
hạn chế nạn chảy máu chất xám, quy định chế độ trợ cấp nghỉ việc đối với cán bộ cấp xã
như đối với công chức xã.

TP.HCM kiến nghị cải tiến tiền lương theo đặc thù địa phương

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

 WB: Việt Nam sẽ nhận 11 tỷ USD kiều hối năm naySDT: Lợi nhuận 9 tháng ước đạt 68 tỷ đồng

Samsung nhận giấy phép dự án 1,2 tỷ USD tại Thái Nguyên

PVX: Lỗ thêm gần 1,000 tỷ đồng sau soát xét 6 tháng
đầu năm

EVE: Doanh thu bông tăng 36%, LNST 9 tháng ước đạt
hơn 59 tỷ đồng

Hôm qua (2/10), Ngân hàng Thế giới (World Bank – WB) vừa công bố báo cáo cập nhật
tình hình và dự báo về xu hướng dịch chuyển của luồng kiều hối trên toàn thế giới. Theo
đó, luồng kiều hối chảy vào các nước đang phát triển được dự báo sẽ đạt 414 tỷ USD
trong năm 2013 (tăng 6,3% so với năm 2012) và 540 tỷ USD trong năm 2016. Tính toán
mới nhất của WB cho thấy các nước nhận kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2013 bao
gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Philppines, Mexico, Nigeria và Ai Cập. Các nước khác cũng
nhận lượng lớn kiều hối bao gồm Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine. Kiều hối sẽ
tiếp tục tăng lên ở tất cả các khu vực và nền kinh tế vốn nhận lượng kiều hối lớn, ngoại
trừ Mexico 

Sau soát xét báo cáo bán niên 2013, lỗ hợp nhất 6 tháng
đầu năm của PVX tăng thêm 952 tỷ đồng, lên mức 1,578 tỷ
đồng. Đây không phải là lần đầu PVX báo kết quả tăng lỗ
sau soát xét, tại BCTC kiểm toán 2012 của công ty mẹ, mức
lỗ cũng tăng thêm gần 146 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, lên 
mức 1,368 tỷ đồng. Giá cp PVX đã bắt đầu lao dốc về giao
dịch dưới mức giá 3,000 đồng/cp trong những giao dịch gần
đây.

Ngày 2/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH
Samsung Electro – Mechanics Vietnam, một dự án mới của Tập đoàn Samsung với tổng
vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD. DCông ty TNHH Samsung Electro – Mechanics Vietnam
là ộ ô ủ Tậ đ à S Hà Q ố h ê ả ấ à lắ á á

9 tháng đầu năm 2013 đạt 522 tỷ đồng doanh thu, tăng
11,15% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu mảng
bông tấm tăng trưởng 36,53% so với cùng kỳ 2012 trong khi
d h h hă ối đệ đ 264 ỷ đồ iả ầ 6%
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UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo Chính phủ tiến độ một số dự án giao thông quan
trọng trên địa bàn. Được biết, dự án cao tốc Hà Nội - Thái nguyên, đoạn chạy qua địa
phận tỉnh Thái Nguyên hiện đã thông xe. Tuy nhiên, phần thuộc địa bàn Hà Nội hiện vẫn
chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân
bay Nội Bài, khối lượng giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành phần lớn, nhiều địa
bàn như Sóc Sơn, Đông Anh đạt 99 - 100% khối lượng. Hiện công tác giải phóng mặt
bằng cho dự án này trên địa bàn Sóc Sơn vẫn đang gặp khó khăn về nguồn vốn, thiếu
khoảng 280 tỷ đồng để có mặt bằng sạch, di dời công trình. Ngay trong tháng 10 này cần
khoảng 150 tỷ để trả cho dân, song đến nay Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa bố trí. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,133.14

Hà Nội kêu “đói vốn” cho dự án cao tốcDHM: Xuất khẩu lô hàng đầu tiên trong 100.000 tấn
quặng sắt được cấp phép

là một công ty con của Tập đoàn Samsung – Hàn Quốc, chuyên sản xuất và lắp ráp các
linh kiện điện tử kỹ thuật cao như bảng mạch in kết nối mật độ cao HDI và các linh kiện
phụ tùng cho các loại thiết bị viễn thông, thiết bị di động công nghệ cao và các thiết bị điện
và điện tử khác. Dự án sẽ được triển khai tại Khu Công nghiệp Yên Bình I, trên diện tích
khoảng 30 ha. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ triển khai đầu tư dự án trong vòng 4 năm, và thời
gian thuê đất để sản xuất là 50 năm.

doanh thu chăn ga gối đệm đạt 264 tỷ đồng, giảm gần 6%
cùng kỳ năm trước. Chi phí 9 tháng đầu năm 2013 đạt 102,8
tỷ, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước là do tăng lương
và tăng giá điện, nước.. Điều này khiến LNTT 9 tháng đầu
năm 2013 đạt 81,25 tỷ đồng, giảm 4,89% cùng kỳ năm
trước, LNST đạt 59,34 tỷ đồng, giảm 10,89% cùng kỳ năm
trước.

Ngày 4/10/2013, DHM sẽ mở tờ khai làm thủ tục hải quan
xuất khẩu 30.000 tấn quặng sắt đầu tiên trong tổng số
100.000 tấn quặng sắt được xuất khẩu với sự cho phép của
Bộ Công thương. Việc ký hợp đồng xuất khẩu sắt đã được
DHM ký kết khá lâu, ngày 22/7/2013 với đối tác là một công
ty Trung Quốc. Theo kế hoạch trong hợp đồng, DHM bắt
đầu giao hàng từ cuối tháng 7/2013. Tại thời điểm cuối quý
2/2013, hàng tồn kho của DHM ở mức gần 113 tỷ đồng,
chiếm 52% giá trị tài sản ngắn hạn tại cùng thời điểm. 
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Ngân hàng Vatican lần đầu công bố báo cáo tài chính

Mỹ vỡ nợ sẽ ảnh hưởng mạnh đến chi phí đi vay của Mỹ và gây sóng gió cho thị trường
tài chính. Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa một phần suốt hai ngày nay vì đàm phán ngân
sách thất bại. Ảnh hưởng của sự kiện này được dự đoán sẽ tăng lên nếu tình hình kéo
dài. Nhất là khi các số liệu cần thiết để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, như báo cáo
việc làm hay số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới, có khả năng không được công bố tuần
này do các văn phòng thống kê đều đã ngừng hoạt động.

Mới đây, Ngân hàng Vatican - còn được biết đến với tên khác là Viện Công tác Tôn giáo
(IOR) đã công bố báo cáo thường niên lần đầu tiên sau 125 năm hoạt động. Đây được
xem là một phần trong những nỗ lực để minh bạch hóa tài chính, nhất là sau khi lãnh đạo
nhà băng bị bắt hoặc từ chức vì có liên quan đến gian lận, tham nhũng. Báo cáo ghi nhận
khối tài sản hơn 6,7 tỷ USD của nhà băng, đa phần tiền nằm trong trái phiếu và tài khoản
tiết kiệm. 

(Cập nhật 16h30 ngày 03/10/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 2,09 điểm (-0,42%) xuống 492,3 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 62,67 triệu đơn vị, trị giá hơn 810 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt hơn 1 triệu đơn vị, trị giá 44,9 tỷ đồng.
Toàn sàn HOSE có 84 mã tăng, 129 mã giảm, 63 mã đứng giá và 29
mã không có giao dịch, trong đó nhóm VN30 có 4 mã tăng, 5 mã đứng
giá và có tới 21 mã giảm giá. Đóng cửa, VN30-Index giảm 3,15 điểm (-
0,57%) xuống 549,58 điểm. Ngoài KDC, GMD và PVD vẫn duy trì sắc
xanh, chốt phiên còn có thêm sự góp mặt của PET với mức tăng nhẹ
100 đồng/CP. Trong khi đó, VIC quay lại mốc tham chiếu, VNM quay
đầu giảm 1.000 đồng/CP, MSN vẫn giảm 1.000 đồng/CP, cùng sắc đỏ
của các bluechip như BVH, HSG, STB, VCB… khiến VN-Index giảm
sâu hơn trong phiên. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn
HOSE gồm FLC (5,32 triệu đơn vị), ITA (4,23 triệu đơn vị), IJC (2,83
triệu đơn vị), HAR (2,55 triệu đơn vị), PVT (2,54 triệu 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 mua vào trên sàn HOSE 80 mã với
tổng khối lượng 2.614.850 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất KBC
với 699.630 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên
sàn HNX 27 mã với tổng khối lượng 865.200 đơn vị và bán ra 18 mã
với tổng khối lượng 1.364.600 đơn vị. Trong đó, họ bán ròng SHB với
161.700 đơn vị (mua vào 772.600 đơn vị và bán ra 934.300 đơn vị).
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HNX-Index giảm 0,05 điểm (-0,08%) xuống 61 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 37,7 triệu đơn vị, trị giá 274,77 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 2,93 đơn vị, tổng giá trị tương ứng 25,34 tỷ đồng.
Trong tổng số 383 mã trên sàn HNX có 75 mã tăng, 101 mã giảm, 73
mã đứng giá và 134 mã không có giao dịch, trong đó nhóm HNX30 có 8
mã tăng, 12 mã giảm và 8 mã đứng giá, đóng cửa HNX30-Index giảm
0,17 điểm (-0,15%) xuống 113,53 điểm. Hầu hết các mã có vốn hóa lớn
đều giảm giá hoặc đứng giá tham chiếu khiến HNX-Index không thể bứt
phá để tăng điểm, trong đó, ACB, LAS, NTP, VCG đứng giá tham
chiếu, còn VND, SCR, KLS… cùng giảm 100 đồng/CP, BVS, PVC cùng
giảm 200 đồng/CP. Sau thông tin lỗ thêm nghìn tỷ sau soát xét đã kéo
cổ phiếu PVX giảm sàn, với mức giảm 300 đồng (-11,11%) xuống
2.700 đồng/CP. Đóng cửa, PVX đã khớp hơn 9,85 triệu đơn vị, đứng
thứ 2 về thanh khoản trên sàn HNX. PVL cũng kéo giảm sàn và đã
chuyển nhượng thành công 1,72 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 giao dịch thứ 3 kể từ đầu tuần sau khi Vn-Index
vượt ngưỡng 490 điểm, và giao dịch phiên nay vẫn thận
trọng với cây nến nhỏ hẹp như 2 cây nến trước đó.
Đóng cửa, Vn-Index để mất 2.09 điểm xuống 492.3
điểm. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước đó,
giá trị khớp lệnh đạt gần 800 tỷ đồng. MACD vẫn nằm
trên đường tín hiệu cho thấy thị trường vẫn duy trì xu
thế tích cực. RSI và MFI chững lại đà tăng sau chuối
ngày tăng điểm. Chỉ báo STO ghi nhận tích cực khi
đường này giảm ra khỏi vùng quá mua cho thấy áp lực
có thể giảm bớt. Bên cạnh đó dải Bollinger vẫn mở rộng
lên phía trên nhưng với độ mở khá thoải. Trong phiên
tới, Vn-Index sẽ vận động trong dải 490 -495 điểm.
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Tiếp tục một phiên ngập ngừng sau khi chạm dải trên
của Bollinger. Nhờ sự tăng giá của ACB và SHB ở
những phút cuối giúp thị trường bớt giảm. Đóng cửa,
HNX-Index chỉ còn mất 0.05 điểm xuống 61 điểm.
Thanh khoản phiên nay ở mức khá tốt tăng gần 25% khi
giá trị khớp lệnh đạt hơn 250 tỷ đồng. Sau khi chạm dải
trên của Bollinger, đây là phiên thứ 3 liên tiếp nằm sát
phía trên đường MA(50) và kết thúc bằng cây nến hẹp.
Chỉ báo STO đã chui ra khỏi vùng quá mua thì áp lực
bán sẽ được giảm bớt trong các phiên tới. Bên cạnh đó
dải Bollinger tiếp tục có tín hiệu mở rộng lên phía trên.
MACD cũng trong xu thế tăng và gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu. Trong phiên cuối tuần, nếu chưa có
sự thay đổi nào từ phía cầu thì HNX-Index vẫn giằng co
tại ngưỡng 61 điểm với biên độ hẹp.  
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 3/10 nhờ cổ phiếu các công ty nguyên vật liệu
và năng lượng thúc đẩy sau tin ngành dịch vụ của Trung Quốc tăng mạnh lên mức cao nhất trong 6 tháng. Lúc
11h24 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,5% lên 139,30 điểm, với cả 10
ngành thuộc chỉ số này đều tăng điểm. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng 1% sau khi số liệu cho thấy
chỉ số PMI ngành dịch vụ của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3, báo hiệu nền kinh tế lớn thứ 2
thế giới tiếp tục hồi phục sau 2 quý giảm tốc. Thị trường tiếp tục theo dõi sự tiến triển trong việc giải quyết bế tắc
về ngân sách tại Nghị viện Mỹ, hiện đã khiến chính phủ nước này phải đóng cửa ngày thứ 2 liên tiếp. Tổng thống
Barack Obama sẽ triệu tập 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Nghị viện tới Nhà Trắng trong cuộc thương lượng cấp
cao đầu tiên về việc mở cửa chính phủ trở lại và nâng trần nợ trong ngày hôm nay, và theo giới phân tích tích thì
đây là một diễn biến tích cực. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Sands China Ltd., một đơn vị
của công ty song bạc Las Vegas, tăng 3,2% sau khi được hãng DBS Vickers Hong Kong Ltd nâng xếp hạng. Cổ
phiếu của China Huishan Dairy Holdings Co. tăng 7,9% trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu của Newcrest
Mining Ltd., công ty sản xuất vàng lớn nhất Australia, tăng 3,2% khi cổ phiếu ngành nguyên liệu tăng nhiều nhất
trong 10 ngành thuộc chỉ số chứng khoán chủ chốt của khu vực. Cổ phiếu của Leighton Holdings Ltd. giảm 9,6%
sau khi công ty bất động sản Australia này nói hãng không biết về sự vi phạm đạo đức nào đó trong một phát
ngôn với báo giới.
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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 phiên tới, VN-Index vẫn dao động trong khoảng 490-495 điểm và HNX-Index dao động quanh 61 điểm. Ở
thời điểm này, với những nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm thì có thể nắm giữ tiền mặt và cổ phiếu ở tỷ lệ 50/50
chờ đợi xu thế mới trong tuần tới.  

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

Vn-index dao động giá đỏ trong hầu hết cả phiên hôm nay. Đóng cửa, Vn-Index giảm nhẹ 2.09 điểm xuống 492.3
điểm. Chỉ số không giảm quá mạnh với áp lực chốt lời ở hầu hết các mã đều khá lớn và tập trung ở vùng giá
cao. Phiên hôm nay bên bán áp đảo phần lớn thời gian, tuy nhiên không phải bán bằng mọi giá vì vậy các mã chỉ
giảm nhẹ qua tham chiếu. Trong phiên hôm nay các mã vốn hóa lớn bị bán mạnh nhất như BVH, VNM,
MSN..Nhóm cổ phiếu thủy sản vẫn giao dịch tích cực với hầu hết các mã đều tăng giá, thậm chí dư mua trần.
Hiện tại chúng tôi vẫn chưa ghi nhận tín hiệu tiêu cực nào. Tuy nhiên các chỉ báo vẫn cho thấy áp lực bán ở
ngưỡng cản 495 điểm với Vn-Index và 61 điểm với HNX-Index vẫn còn lớn. Và đây là phiên thứ 3 liên tiếp cả 2
chỉ số này vẫn giằng co tại ngưỡng này. Ngưỡng cản kỹ thuật này tạm thời là lực cản cho thị trường trong phiên
cuối tuần trong bối cảnh những bế tắc của nước MỸ chưa được giải quyết cùng với việc tạm đóng cửa chính
phủ nước này. Vì vậy chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong giai đoạn này.

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.




