
Kiểm toán Nhà nước vừa công bố con số nợ đọng xây dựng cơ bản của trên cả nước đã
lên tới hơn 91.000 tỉ đồng. Tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp đã và đang lâm vào
cảnh phá sản, hàng vạn công nhân mất việc, hoặc bị chậm lương, nợ bảo hiểm. Đó cũng
là khối nợ xấu khổng lồ, kéo dài nhiều năm qua, cho dù trần lãi suất cho vay của ngân
hàng đã cải thiện đáng kể, từ hơn 20% vào năm 2008, xuống còn 17%, 15% rồi 9% và
nay là khoảng 8%, thì vẫn không nhiều doanh nghiệp XDCB trụ lại được trên thị trường.
Để xử lý số vốn mà Nhà nước nợ doanh nghiệp trong xây dựng cơ bản, đại diện Bộ Tài
chính khẳng định, các địa phương phải tự lo trả cho doanh nghiệp chứ ngân sách Nhà
nước sẽ không trả nợ thay.

Về mặt sản lượng, tháng 9 TRC sản xuất 1.138 tấn, nâng
sản lượng lũy kế lên 9.191 tấn, tương đương 56,3% kế
hoạch cả năm. Giá bán bình quân tiếp tục thấp hơn dự kiến
(bằng 89,4%) khiến kết quả kinh doanh của TRC có phần
khiêm tốn. Tổng doanh thu 9 tháng của TRC ước đạt 327 tỷ
đồng tương đương hơn nửa kế hoạch năm nhưng lợi
nhuận thu được 172 tỷ đồng, tương đương 67% kế hoạch
cả năm. 

Theo báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Long An, từ đầu năm đến ngày 10-9, tỉnh đã cấp giấy
chứng nhận đầu tư mới cho 30 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 143 triệu
USD, bằng 104,6% về số dự án và 85% về số vốn so với cùng kì 2012. Lũy kế đến nay,
tổng số dự án FDI đăng ký trên địa bàn tỉnh là 472 dự án với tổng vốn hơn 3 tỉ USD.
T đó ó 264 d á đi à h độ hiế 3% ổ ố d á đă ký ới ổ

9 tháng đầu năm 2013 SDT đạt tổng giá trị sản xuất 851,4
tỷ đồng, hoàn thành 97,5% kế hoạch năm. Doanh thu
802,23 tỷ đồng, hoàn thành 85,4% kế hoạch năm. LNTT
68,18 tỷ đồng, hoàn thành 84,4% kế hoạch năm. Thu nhập
bì h â ủ CBCNV đ 8 9 đ/ ời/ há T hiê

 Năm 2012-2013 kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành đồ gỗ vẫn chứng minh được
sự phát triển năng động. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ tám tháng đầu năm 2013 đạt 3,34 tỉ
USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Điều đáng mừng là sản phẩm đồ gỗ và thủ công mỹ
nghệ của Việt Nam liên tục cải tiến về mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm. Chất lượng ngày
càng nâng cao nhờ vào nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ, tiếp cận
thị trường xuất khẩu”, đó là phát biểu của ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công
Thương tại Hội chợ Đồ gỗ và Thủ công mỹ nghệ TP.HCM ngày 3-10.

Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ 8 tháng đầu năm đạt trên 3,3 tỷ USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nợ đọng xây dựng cơ bản tới hơn 91.000 tỉ đồngKLF: quý 3 lãi 15 tỷ đồng

Long An: Thu hút 143 triệu USD vốn FDI 

TRC: 9 tháng ước đạt lợi nhuận 172 tỷ đồng 

SDT: 9 tháng LNTT đạt 68,18 tỷ đồng, hoàn thành 84,4%
kế hoạch

Quý III/2013, Công ty ước đạt 15 tỷ đồng lợi nhuận. Lũy kế
9 tháng đầu năm, lợi nhuận của FLC Global khoảng trên 20
tỷ đồng, tăng mạnh so với lợi nhuận 6 tháng đầu năm. Con
số lợi nhuận này chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh
chính của Công ty, bao gồm thương mại nguyên vật liệu
xây dựng như sắt, thép, inox; kinh doanh các dịch vụ. FLC
Global hiện có vốn điều lệ 260 tỷ đồng, hoạt động trong 3
mảng lĩnh vực chủ chốt là thương mại, dịch vụ và đầu tư. 
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Hãng tin Financial Times đưa tin, các ngân hàng ở Mỹ đã chuẩn bị hàng loạt kế hoạch
phòng trường hợp chính phủ có thể vỡ nợ khi nợ công chạm trần vào ngày 17/10 tới
trong bối cảnh chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa ngày thứ 4 do bế tắc đàm phán ngân sách
tại Quốc hội. Công tác chuẩn bị bao gồm các cuộc họp qua điện thoại giữa các đơn vị
trong ngành nhằm dự đoán trước tình hình, tăng dự trữ tiền mặt, tăng lượng tiền trong
mỗi cây ATM và cả phương án áp lãi suất 0% với khoản thấu chi của công chức và người 
phụ thuộc vào trợ cấp chính phủ. 

Lúc 8h55’ sáng nay 4/10 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 97,3 yên/USD. USD giao dịch
ở 1,3621 USD/EUR sau khi xuống thấp nhất 8 tháng ở mức 1,3646 USD/EUR phiên hôm
qua. Như vậy, tính chung cả tuần qua, USD giảm 1% so với yên, và giảm 0,7% so với
euro. Đồng bạc xanh giảm tuần thứ 3 liên tiếp so với yên khi bế tắc chính trị tiếp tục gây
sức ép tâm lý cho thị trường khi Mỹ tiền gần hơn tới hạn chót nâng trần nợ công nhằm
tránh nguy cơ vỡ nợ vào ngày 17/10 tới.
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An Giang kêu gọi đầu tư 11 dự án trọng điểmMPC: Chuyển đổi mô hình, tăng vốn điều lệ công ty con
lên trên 866 tỷ đồng

Trong đó có 264 dự án đi vào hoạt động, chiếm 57,3% tổng số dự án đăng ký với tổng
vốn thực hiện khoảng 1,65 tỉ USD, đạt 55,4% tổng vốn đăng ký. Bên cạnh đó, trong 9
tháng đầu năm, tại Long An có 605 DN đăng ký kinh doanh, tăng 31% so với cùng kì
2012, với vốn đăng ký 6.867 tỷ đồng, tăng 183% so cùng kì. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có
5.520 DN hoạt động với tổng vốn đăng ký 89.330 tỷ đồng.

bình quân của CBCNV đạt 8,9 trđ/người/tháng. Tuy nhiên
giá trị đầu tư ở mức thấp chỉ đạt 20,29 tỷ đồng tương
đương 18% kế hoạch năm. Sang quý IV, SDT đặt kế hoạch
tổng giá trị 261,24 tỷ đồng, doanh thu 318,12 tỷ đồng và
LNTT 28,17 tỷ đồng. 

Minh Phú quyết định chuyển đổi công ty con là Công ty
TNHH Chế biến Thủy sản Minh Phú - Hậu Giang thành
công ty cổ phần bằng cách chào bán riêng lẻ cổ phần mới
cho nhà đầu tư nước ngoài. Tổng số cổ phần chào bán là
26,67 triệu cổ phần để nâng vốn điều lệ MPHG từ 600 tỷ
đồng lên 866,67 tỷ đồng. Tại thời điểm kết thúc quý 2, vốn
điều lệ của công ty mẹ MPC cũng chỉ ở mức 700 tỷ đồng.
Vốn điều lệ mới của công ty con cao hơn 166,67 tỷ đồng so
với công ty mẹ.
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Ngày 3.10, tại TP.HCM, UBND tỉnh An Giang và Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ
chức hội thảo giới thiệu tiềm năng các dự án đầu tư, dự án hợp tác quốc tế giữa An
Giang và Thụy Điển. Theo Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh, tỉnh đang
mong muốn có tài trợ và hợp tác đầu tư 11 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư dự kiến
hơn 36.000 tỉ đồng, trong đó dự án Khu vui chơi giải trí Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên có
diện tích 250 ha, vốn đầu tư dự kiến 28.128 tỉ đồng; dự án Sân bay An Giang vốn đầu tư
dự kiến 5.066 tỉ đồng; dự án Nhà máy xử lý rác TP.Long Xuyên vốn đầu tư 585 tỉ đồng…
Ông Thạnh cho biết chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trong năm 2012 của tỉnh xếp thứ
2/63 tỉnh thành cả nước.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

5.2

69

VN-Index tăng 5,2 điểm (+1,06%) lên 497,5 điểm với khối lượng giao
dịch đạt 59,72 triệu đơn vị, trị giá 907,22 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt hơn 1,82 triệu đơn vị, trị giá 31,27 tỷ đồng. Sau thông
tin trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, GAS tiếp tục tăng
mạnh lên gần chạm trần, với mức tăng 3.000 đồng (+4,38%) lên
68.500 đồng/CP và khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 2,33 triệu đơn vị.
Bên cạnh lực đỡ chính từ GAS, nhóm cổ phiếu VN30 nhiều mã cũng
quay đầu tăng điểm mạnh giúp VN-Index bứt phá tăng hơn 1%. Trong
đó, PVD và VNM cùng tăng 1.000 đồng/CP, FPT tăng 800 đồng/CP
(+1,75%), HPG tăng 700 đồng (+2%), KDC tăng 500 đồng
(+0,95%)…Chiều ngược lại cổ phiếu giảm giá mạnh nhất là MSN giảm
1.000 đồng (-1,19%), còn lại các mã chủ yếu giảm từ 100-300 đồng.
Chốt phiên giao dịch, VN30-Index tăng 2,49 điểm (+0,45%) lên 552,07
điểm với 17 mã tăng, 7 mã giảm và 6 mã đứng giá.

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

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,07 điểm (-0,11%) xuống 60,94 điểm. Giao dịch tập
trung vào các mã quen thuộc như SHB, SCR, VCG, VGS , PVX. Tổng
khối lượng giao dịch đạt 24,45 triệu đơn vị, trị giá 200,33 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng 2,45 triệu đơn vị, tương
ứng tổng giá trị 16,7 tỷ đồng. Riêng SHB thỏa thuận 1,57 triệu đơn vị,
trị giá 10,69 tỷ đồng. SHB vẫn duy trì mức giá tham chiếu đến hết
phiên giao dịch với khối lượng khớp lệnh đạt 2,29 triệu đơn vị, đứng
đầu về thanh khoản trên sàn HNX. PVX dù không thể thoát khỏi giá
sàn trước áp lực thoát hàng rất mạnh, nhưng kết phiên cũng có đến
gần 1,18 triệu đơn vị được chuyển giao thành công và còn dư bán sàn
hơn 6 triệu đơn vị. Các mã lớn như ACB, SCR, SHS, VCG, KLS, IDJ…
đều đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong đó, 3 mã KLS, SCR và
VCG đều đã khớp được trên 1 triệu đơn vị. KLF tiếp tục tăng trần và
đứng ở mức 24.900 đồng/CP, tăng 2.200 đồng (+8,84%) với khối
lượng khớp lệnh đạt hơn 840.000 đơn vị và còn dư mua trần gần
150.000 đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 76 mã với
tổng khối lượng 2.141.451 đơn vị, trong đó họ mua nhiều nhất HPG và
VCB với khối lượng lần lượt 271.990 đơn vị và 221.450 đơn vị. Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 39 mã với tổng khối lượng
2.170.600 đơn vị và bán ra 17 mã với tổng khối lượng 491.500 đơn vị.
Trong đó, họ mua vào nhiều nhất SHB (690.000 đơn vị), đồng thời bán
ra mạnh nhất PVI (200.000 đơn vị).

2,170,600 

60.94
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, nhờ nỗ lực kéo lên
của nhóm cổ phiếu lớn GAS, VNM, VIC và BVH Vn-
Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, tăng 5.2
điểm lên 497.5 điểm. Thanh khoản ở mức trung bình
của tuần giao dịch với giá trị ở mức trung bình của tuần
giao dịch, đạt gần 900 tỷ đồng. Đường MACD vẫn tăng
khoảng cách với đường tín hiệu và trong xu thế tăng.
Bên cạnh đó RSI và MFI vẫn đang tăng lên vùng quá
mua cho thấy dòng tiền vẫn đang vào thị trường. Cùng
với đó dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên, cùng với
cây nến xanh hôm nay tiếp tục bám sát dải trên của
Bollinger thì cơ hội tăng điểm đnag mở ra với cây nến
sau cao hơn cây nến trước. Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ
490 điểm vẫn được giữ vững và ngưỡng cản kế tiếp là
ngưỡng 505 điểm.

440 điểm
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Kết thúc tuần giao dịch với 2 phiên tăng điểm và 3
phiên giảm điểm. Nhìn chung HNX-Index vẫn vận động
quanh ngưỡng 61 điểm với 4 phiên đi ngang và nằm
trên đường MA(50). Đóng cửa, HNX-Index giảm 0.07
điểm xuống 60.94 điểm. Thanh khoản phiên nay thì
giảm nhẹ so với phiên trước với giá trị khớp lệnh đạt
gần 200 tỷ đồng. 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.
 

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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Thị trường chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 4/10, hướng tới tuần giảm đầu tiên trong hơn
1 tháng, khi ngày càng nhiều người lo ngại rằng sự bế tắc chính trị tại Mỹ có thể khiến chính phủ nước này vỡ
nợ. Lúc 10h46 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 139,06
điểm, với cả 10 ngành thuộc chỉ số này đều giảm điểm. Chỉ số này đang hướng đến mức giảm 1,2% trong tuần
này sau khi các nhà làm luật của Mỹ không đẩy lùi được một vụ đóng cửa chính phủ, làm dấy lên lo ngại rằng
họ sẽ không thể nhất trí được về việc nâng trần nợ sau đó trong tháng này. Bộ Tài chính Mỹ đã lên tiếng cảnh
báo rằng một vụ vỡ nợ chính phủ nếu xảy ra sẽ dẫn đến một đợt suy thoái tồi tệ như cuộc khủng hoảng tài
chính 2008 hoặc thậm chí còn tệ hơn. “Lo ngại ngày càng tăng về trần nợ của Mỹ đang bắt đầu gây lo lắng cho
giới đầu tư,” một chiến lược gia tiền tệ của Bank of New Zealand Ltd nhận định. Những cổ phiếu nổi bật trong
phiên: Cổ phiếu của Blumont Group Ltd giảm 56% trên thị trường Singapore trước khi bị ngừng giao dịch sau
khi hãng nhất trí mua lại một công ty than ở nước ngoài không nêu danh tính. Cổ phiếu của Digital Garage Inc
giảm 5,7% sau khi một hồ sơ của Twitter Inc không đề cập đến công ty có trụ sở tại Tokyo này là cổ đông. Cổ
phiếu của GS Yuasa Corp giảm 4% sau khi công ty sản xuất pin của Nhật Bản này bị công ty chứng khoán
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley hạ xếp hạng.

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.

Phiên giao dịch cuối tuần kết thúc tốt đẹp trên sàn Hose khi đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên cũng là mức
cao nhất trong tuần. Nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS, VNM, VIC và BVH Vn-Index đứng tại
497.5 điểm, tăng 5.2 điểm so với phiên trước. Tổng thanh khoản 2 sàn đạt gần 1100 tỷ đồng. Xu thế tăng điểm
ngắn hạn vẫn duy trì trên sàn Hose trong tuần kế tiếp. 

Trang 4

Tiêu điểm 2 sàn hôm nay là giao dịch khớp lệnh đột biến của cổ phiếu GAS, có lẻ ban đầu vẫn là khối ngoại
khởi sướng, tuy nhiên nhà đầu tư trong nước vẫn là những tay chơi chính. Đóng cửa, GAS tăng được 3 điểm
và khớp lệnh hơn 2.3 triệu cổ. Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thấy sức cầu cải thiện rõ rệt trong khi hầu hết các
mã còn lại đều chịu áp lực bán rất lớn và giao dịch yếu đi. Sự trở lại nâng đỡ chỉ số như kịch bản của lịch sử để
lại thì có khả năng các ngưỡng kháng cự tiếp theo có thể được chinh phục vào tạo hiệu ứng cho nhóm còn lại.
Trong khi sàn HNX phiên nay giao dịch trầm lắng và không có một điểm sáng nào trên sàn, việc cổ phiếu PVX
giảm sàn liên tiếp phiên thứ 2 với dư bán giá sàn hàng triệu cổ phiếu đã ảnh hưởng lớn đến các cổ phiếu còn
lại trên sàn này. Hiện tại, xu thế tích cực vẫn duy trì trên 2 sàn tuy nhiên tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Việc
duy trì thanh khoản trên 1000 tỷ đồng ở 2 sàn trong tuần giao dịch vừa qua cho thấy dòng tiền đang dần cải
thiện và có thể kỳ vọng tăng điểm ngắn hạn còn duy trì trong tuần kế tiếp. 

Với nỗ lực tăng điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì Vn-Index vẫn có thể chinh phục được ngưỡng 505 điểm
trong tuần kế tiếp. Còn bên sàn HNX thì xu thế vẫn chưa thực sự sáng sủa hơn khi vẫn đang loanh quanh
ngưỡng kháng cự 61 điểm. Với điều kiện vĩ mô hiện tại cùng tâm lý thận trọng vẫn còn duy trì thì nhà đầu tư
vẫn nên đứng ngoài thị trường, việc mua vào lướt sóng chỉ nên ở nhịp điều chỉnh của thị trường. 

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.




