
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Dự kiến chi tối đa 40 tỷ đồng, HĐQT DHM thông qua
phương án mua lại CTCP Khai khoáng luyện kim Bắc Việt
bao gồm các tài sản: 2 mỏ quặng sắt diện tích 152,68 ha tại
tỉnh Phú Thọ với trữ lượng theo cấp phép đạt 910.000 tấn,
thời hạn dự án 30 năm; Quặng sắt loại Manhetit (quặng từ)
Fe từ 35 - 69%; Quặng thô tồn kho 5.000 tấn; Nhà làm việc,
nhà ăn tại Chi nhánh CTCP Khai khoáng luyện kim Bắc
Việt. 
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Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, những vướng mắc liên
quan đến Dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Tập đoàn First Solar
(Mỹ - tổng mức đầu tư 1,2 tỷ USD) đang dần được tháo gỡ và trong tương lai gần, Dự án
sẽ có NĐT mới. Ngoài thông tin đó, Dự án Khu kỹ nghệ Việt Nhật (KCN Hiệp Phước) có
diện tích giai đoạn đầu là 13 ha, vốn đầu tư 31 triệu USD, với mục tiêu cung cấp nhà
xưởng kèm dịch vụ trọn gói cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản có trình độ
công nghệ cao… cũng là một thông tin đáng chú ý trong công tác thu hút đầu tư tại địa
bàn TP.HCM.

Đầu tư vào TP. HCM: dự án nội sẽ lên ngôi 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Khu kinh tế Nghi Sơn thu hút 17 dự án, vốn đầu tư 15 tỷ USDKhoáng sản Dương Hiếu dự chi tối đa 40 tỷ đồng mua
Khai khoáng luyện kim Bắc Việt

Hà Nội: 1.572 tỷ đồng phục vụ giãn dân phố cổ 

Vingroup ký vay hợp vốn quốc tế trị giá 100 triệu USD

Danameco đạt lãi hơn 9 tỷ đồng 9 tháng

Đến nay, Khu kinh tế Nghi Sơn đã thu hút được 17 dự án đang hoạt động và triển khai
xây dựng với tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đô la Mỹ. Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu
kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận cùng với khởi công dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi
Sơn sẽ diễn ra tại Thanh Hóa từ ngày 23 đến 24/10 với sự tham dự của Thủ tướng Chính
phủ, đại diện đại sứ quán một số nước tại Việt Nam và khoảng 800 đại biểu. Đây là lần
đầu tiên tỉnh Thanh Hóa tổ chức diễn đàn xúc tiến đầu tư cấp quốc gia với số lượng lớn
các dự án được chuẩn bị để trao giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp tại Diễn đàn với tổng
vốn đăng ký đầu tư gần 4 tỷ USD.

Tập đoàn Vingroup - CTCP hôm nay vừa công bố đã hoàn
thành việc đàm phán và ký kết hợp đồng vay hợp vốn quốc
tế trị giá 100 triệu USD. Lãnh đạo Vingroup cho biết, khoản
vay 100 triệu USD này sẽ hoàn tất việc giải ngân ngay trong
tháng 10/2013 với lãi suất Libor cộng 5,5%/năm; trả dần
trong 3 năm. Mục đích của khoản vay dùng để phát triển
các đại dự án bất động sản đã và đang chuẩn bị triển khai
của Vingroup. 

Ngày 8-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã khai mạc Triển lãm giới thiệu đề án giãn dân phố
cổ. Theo Ban quản lý phổ cổ Hà Nội, có khoảng hơn 700 hộ thuộc diện bắt buộc phải di
dời khỏi phố cổ và tổng mức đầu tư dự kiến cho giải phóng mặt bằng khoảng 1.572 tỷ
đồng. Riêng dự án xây dựng nhà ở phục vụ giãn dân tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên)
có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.900 tỷ đồng. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Vũ
Vă Việ h biết đề á đặt tiê ẽ iả ật độ dâ kh hố ổ từ 823

Doanh thu DNM đạt 130,5 tỷ đồng và LNST đạt 9,18 tỷ
đồng. Năm 2013 DNM lên kế hoạch doanh thu là 252 tỷ
đồng doanh thu và 15 tỷ đồng LNST, dự kiến mức chi cổ
tức tỷ lệ 20% -30% chi trả bằng bằng tiền mặt hoặc cổ
phiếu. Như vậy, với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm
2013 DNM đã h à thà h 51 8% kế h h d h th à
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Cục Quản lý giá dự báo, những tháng cuối năm 2013, mặt bằng giá thị trường có thể chịu
tác động của các yếu tố như giá một số hàng hoá trên thị trường thế giới có xu hướng
tăng. Cùng với giá nguyên vật liệu thế giới dự báo sẽ tăng; việc đẩy nhanh tốc độ giải
ngân các dự án và các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dự trữ chuẩn bị
hàng hóa phục vụ Tết Dương lịch và Tết Giáp Ngọ là những yếu tố trực tiếp tác động lên
mặt bằng giá trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín
dụng, bảo đảm đạt mục tiêu cả năm là 12%; các giải pháp khuyến khích đầu tư toàn xã
hội,... sức mua có khả năng thanh toán của các tầng lớp dân cư tăng trong những tháng
cuối năm.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,776.53

Nhiều sức ép lên mặt bằng giá cuối nămVietcombank tăng trưởng tín dụng 5,1% tới cuối tháng 9

Văn Viện cho biết, đề án đặt ra mục tiêu sẽ giảm mật độ dân cư khu vực phố cổ từ 823
người/ha (năm 2010) xuống còn khoảng 500 người/ha đến năm 2020. Con số này tương
ứng với việc phải di dời khoảng 6.550 hộ dân với 26.200 người.

2013, DNM đã hoàn thành 51,8% kế hoạch doanh thu và
61,2% kế hoạch LNST. DNM thống nhất chi trả cổ tức đợt
1/2013 theo tỷ lệ 15%, thời gian chốt danh sách cổ đông
trong tháng 11/2013.

Cuối tháng 6/2013, tăng trưởng tín dụng của VCB giảm tới
1,47% so với cuối năm 2012. Với thị phần cho vay chiếm
khoảng 8%, sự sụt giảm của ngân hàng này đã níu kéo
đáng kể đối với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của toàn
hệ thống. Đến tháng 7 và 8, hoạt động cho vay của VCB đã
được đẩy mạnh trở lại. Đến cuối tháng 8, tăng trưởng tín
dụng đã dương với 2,8% so với cuối 2012. Và số liệu cập
nhật đến cuối tháng 9, mức tăng trưởng so với cuối 2012
đã lên 5,1% .
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Nhật Bản có thể xem xét tăng thuế tiêu dùng lên 10%

+25.27

+21.42 4,154.95

Vàng đóng cửa trên 1,300 USD/oz phiên thứ 5 liên tiếp

Chính phủ nên quyết định nâng thuế suất bán hàng của Nhật Bản lên 10% vào tháng
10/2015. Nguồn thu thuế sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc thuế tiêu dùng có được tăng thêm
2% hay không. Ông cho rằng nếu chính phủ không đưa ra quyết định về việc tăng thuế
vào tháng 12/2014 thì sẽ phải đối mặt với khó khăn trong việc xây dựng dự thảo ngân
sách cho tài khóa 2015. Theo quy định được ban hành năm ngoái, thuế tiêu dùng tại Nhật
Bản dự kiến sẽ được tăng làm hai lần, một lần từ 5% lên 8% từ tháng 4/2014, và một lần
lên 10% từ tháng 10/2015.

Tính đến ngày thứ Ba, Chính phủ Mỹ đã đóng cửa 8 ngày. Giá vàng giảm nhẹ trong phiên
giao dịch ngày thứ Ba nhưng vẫn đóng cửa trên ngưỡng 1,300 USD/oz phiên thứ 5 liên
tiếp. Bế tắc ngân sách và mối lo ngại về trần nợ tại Mỹ tiếp tục khiến nhà đầu tư thận
trọng. Giá vàng giao tháng 12 trên bộ phận Comex của sàn Nymex hạ 50 xu xuống
1,324.60 USD/oz sau khi vượt 1,330 USD/oz trong giao dịch điện tử. Hôm qua, giá vàng
tăng 1.2%. Từ đầu tháng 10 đến nay, giá vàng mất 0.2%. Cùng ngày thứ Ba, giá vàng
giao ngay tăng 0.2% lên 1,320.44 USD/oz.
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VN-Index giảm 1,55 điểm (-0,31%), xuống 500,67 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch khớp lệnh đạt 62 triệu đơn vị, giảm 10,65% so với
phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 768,5 tỷ đồng,
giảm 26,67% so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận hôm nay lớn
hơn phiên trước nhờ VNM được sang tên hơn 1,09 triệu đơn vị, trị giá
162,64 tỷ đồng. Tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 2,4 triệu đơn
vị, trị giá 185 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên
đạt 64,4 triệu đơn vị, giảm 10,78% so với phiên hôm qua. Tổng giá trị
giao dịch đạt 953,57 tỷ đồng, giảm 15,69% so với phiên trước. VN30-
Index giảm 1,83 điểm (-0,33%), xuống 556,72 điểm với 5 mã tăng, 6
mã giảm và 19 mã đứng giá. Do lực bán ra khá ít, nên HAR đã để ITA
vượt qua trên top có khối lượng khớp nhiều nhất trong phiên giao dịch
hôm nay. �

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 tổng cộng 3.641.730 đơn
vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là HPG với 396.000 đơn vị, DRC
203.580 đơn vị, LCG 193.340 đơn vị…Trên HNX, khối ngoại mua vào
219.300 đơn vị và bán ra 169.164 đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều
nhất là VGS với 50.000 đơn vị và bán ra mạnh nhất là SD5 với 72.600
đơn vị.
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HNX-Index giảm dần đều ngay khi bước vào phiên chiều và chỉ nỗ lực
hồi phục trong đợt khớp lệnh ATC. Tuy nhiên, những nỗ lực muộn
màng này chỉ giúp HNX-Index về sát mức điểm của phiên sáng. Cụ
thể, HNX-Index giảm 0,06 điểm (-0,11%), xuống 61,16 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 26,32 triệu đơn vị, tương đương giá trị 209,55 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 5,46 triệu đơn vị, trị giá 39,17 tỷ
đồng. Với 5 mã tăng, 16 mã giảm và 9 mã đứng giá, HNX30-Index
giảm 0,5 điểm (-0,44%), xuống 114,04 điểm. PVX bất ngờ được bắt
đáy mạnh trong phiên chiều, giúp mã này tăng thẳng lên mức trần
2.400 đồng/cổ phiếu với tổng khối lượng khớp 2,81 triệu đơn vị, đứng
đầu về thanh khoản trên HNX. Tiếp sau PVX là SCR và SHB với 1,98
triệu đơn vị và 1,93 triệu đơn vị. Cả 2 mã này cùng giảm nhẹ 100 đồng,
xuống 5.700 đồng/cổ phiếu và 6.800 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

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, Vn-Index đã có phiên
điều chỉnh nhẹ. Cây nến đỏ nhỏ phiên nay nằm gọn
trong cây nến xanh trước đó với độ dao động tương
đương. Đóng cửa, Vn-Index vẫn duy trì trên ngưỡng
500 điểm, đứng tại 500.67 điểm để mất 1.55 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ
đạt gần 800 tỷ động. Sắc đỏ bao trùm cả thị trường.
Trong nhóm vốn hóa lớn hôm nay chỉ mỗi VNM còn
tăng giá đã giúp chỉ số tránh được giảm sâu. Dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là điểm tích cực
cùng với cây nến đỏ này vẫn bám sát dải trên thì cơ hội
cho tăng điểm vẫn còn. Cùng với đó MACD vẫn duy trì
đà tăng phía trên đường tín hiệu. Tuy nhiên STO vẫn
đang trong vùng quá mua vì vậy áp lực bán sẽ tiếp tục
xảy ra tại ngưỡng nay. Dự báo phiên tới, chỉ số sẽ
giằng co quanh ngưỡng 500 điểm với giao dịch thận
trọng.

440 điểmD
EX
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457 điểm
495 điểm

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Tiếp tục phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp, HNX-Index vẫn
dao động giằng co quanh ngưỡng 61 điểm và vận động
hẹp phía trên đường MA(50). Đóng cửa, HNX-Index
giảm nhẹ 0.06 điểm xuống 61.16 điểm. Thanh khoản
phiên nay giảm mạnh với tâm lý thận trọng duy trì, giá
trị khớp lệnh chỉ đạt gần 200 tỷ đồng, giảm 20% so với
phiên trước. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là
điểm tích cực ở thời điểm này. Bên cạnh đó MACD vẫn
duy trì phía trên đường tín hiệu ủng hộ xu thế phục hồi.
Tuy nhiên RSI quay đầu giảm điểm trở lại và đang ngập
ngừng tại ngưỡng 56 chưa có sự bứt phá. Trong khi đó
MFI lại đang phục hồi trở lại cho thấy dòng tiền quay trở
lại thị trường. Trong phiên tới, xu thế giằng co vẫn chưa
thay đổi, HNX-Index vẫn giằng co quanh ngưỡng 61
điểm. 

65 điểm
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63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Hầu hết thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm do IMF hạ dự báo tăng trưởng. Riêng chứng khoán Nhật
bản tăng vọt do đồng yên yếu đi. Lúc 5h08 chiều nay, tại Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình
Dương không tính Nhật Bản giảm 0,2% xuống 465,81 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6%, chỉ
số Taiex của Đài Loan cũng giảm 0,4%. Trong khi đó, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,6% và Topix
của Nhật Bản tăng vọt 1,5%, tăng mạnh nhất 3 tuần. Thị trường Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Các thị
trường giảm điểm chủ yếu do lo ngại về nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ. Hôm qua, tổng thống Mỹ Barack
Obama đã cảnh báo rủi ro nền kinh tế "khủng hoảng sâu" nếu quốc hội không nâng trần nợ 16,7 nghìn tỷ USD.
Thêm vào đó, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2013 và 2014 từ mức 3,1% và 3,8% xuống còn 2,9% và
3,6% đã khiến giới đầu tư bi quan hơn đối với thị trường. Tuy nhiên, chứng khoán Nhật Bản vẫn tăng vọt kéo
chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương nói chung phiên hôm nay tăng 0,3% lên 138,86 điểm. Nguyên nhân chính
do đồng yên giảm mạnh so với 16 đồng tiền của các nước đối tác chính. Đồng yên yếu đi làm tăng giá trị doanh
thu xuất khẩu của các công ty Nhật Bản như Toyota, Komatsu.
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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.

Thị trường sẽ cần phải giao dịch lình xình 1 đến 2 phiên nữa để test lại cầu tại ngưỡng 500 điểm này. Dự báo
trong vài phiên tới, cả 2 chỉ số sẽ vận động hẹp cùng với thanh khoản không cải thiện. Vì vậy ở thời điểm này,
nhà đầu tư lướt sóng có thể mua vào ở nhịp giảm trong các phiên tới. 

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, Vn-Index đã có phiên điều chỉnh nhẹ tuy nhiên vẫn giữ trên ngưỡng 500 ở thời
điểm cuối phiên nhờ nỗ lực kéo chỉ số của VNM. Trong khi bên sàn HNX, HNX-Index có phiên giảm điểm thứ 2
liên tiếp và giao dịch lình xình quanh ngưỡng 61 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn cho thấy tâm lý thận
trọng còn duy trì. 

Trang 4

Phiên hôm nay, cả 2 sàn đều biến động khá hẹp với việc Vn-Index duy trì sắc đỏ ở hầu hết cả phiên giao dịch
cho thấy áp lực bán vẫn khá lớn. Tuy nhiên lực cầu ở giá đỏ vẫn khá tốt giúp chỉ số không giảm sâu. Cùng với
việc kéo VNM ở những phút cuối đã giúp Vn-Index đóng cửa ở mức cao trong ngày. Tuy nhiên cả phiên hôm
nay đón nhận giao dịch khá tích cực ở nhóm cổ phiếu penny tiêu biểu như VNE, HAR, LCG, VIP. Trong khi bên
sàn HNX, cổ phiếu duy nhất đáng chú ý là PVX. Nhìn chung phiên nay không xấu, dao động ở hầu hết các mã
đều khá hẹp với lực cầu chặn dưới tốt, và lực cung chỉ tập trung ở giá xanh. Sau khi đón nhận thông tin giá
xăng giảm 390đ/lít, thì dường như thông tin này đã phản ánh hết vào giá ở phiên trước đó. Xét về kỹ thuật, tâm
lý nhà đầu tư đang thận trọng khi Vn-Index sắp tiến đến ngưỡng kháng cự 505 điểm. Xét về thông tin vĩ mô,
hiện tại, kinh tế trong nước không xấu đi và đang có tín hiệu phục hồi trở lại và kỳ vọng tốt hơn trong quý 4 năm
nay. Điều lo ngại vẫn là việc chính phủ Mỹ vẫn duy trì đóng cửa trong khi Obama vẫn đang tích cực đàm phán
với Hạ Viện Mỹ. Tuy nhiên với tâm lý thị trường hiện tại, chúng tôi vẫn kỳ vọng thị trường không xấu đi trong
thời gian 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.




