
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN
1.224 DN; gồm 336 DN tư nhân, 185 Công ty cổ phần, 261 Công ty TNHH một thành viên,
442 Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động của 74 Chi nhánh, 8 Văn phòng đại diện; phát hiện 118
doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh và 3 DN vi phạm nợ thuế thuộc trường hợp bị cưỡng
chế bằng biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký DN. Tính đến tháng 9/2013, số DN
còn hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 4.373 DN, 471 Chi nhánh và 92 văn phòng
đại diện 

Vingroup nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp các
thành viên Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh dịch vụ Tổng
hợp An Bình với giá trị 3 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục
nhận chuyển nhượng, Vingroup trở thành Chủ sở hữu 100%
VĐL của An Bình và chuyển đổi công ty này thành Công ty
TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ Toàn Cầu VINGT.
Đồng thời, góp thêm 197 tỷ đồng vào VĐL của VINGT để
tăng VĐL lên 200 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai cho biết, tính đến tháng 9/2013, tỉnh đã thu hút được trên
430 dự án đầu tư (trong đó có khoảng 30 dự án đầu tư nước ngoài), với tổng vốn đăng ký
thực hiện khoảng 60.152 tỷ đồng. Số vốn đăng ký vừa nêu đã tăng gấp hơn 9 lần so với
năm 2005 (năm có tổng số vốn đăng ký 6.480 tỷ đồng với 118 dự án). Hoạt động đầu tư
đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn những năm gần đây, đóng

ó kh ả t ê 30% tổ th â á h ủ Là C i (kh ả 1 000 tỷ đồ ) N ê

9 tháng đầu năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chế
biến, đưa ra thị trường tiêu thụ 5 triệu tấn sản phẩm xăng,
dầu các loại, doanh thu đạt hơn 112.000 tỷ đồng, lãi sau
thuế 2.300 tỷ đồng (vượt kế hoạch năm 200 tỷ), nộp ngân
sách hơn 20.000 tỷ đồng. Sau năm đầu tiên nhận bàn giao,
kết thú thời i bả hà h từ hí hà thầ T h i hà

Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ - NHNN Việt Nam vừa mới hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng
lạm phát tháng 10/2013 của các Tổ chức tín dụng. Cuộc điều tra được tiến hành trong
khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2013 đối với các TCTD và chi nhánh
Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Theo kết quả , CPI tháng 10/2013 được các TCTD
kỳ vọng tăng khoảng 0,76% so với tháng liền trước, thấp hơn so với mức tăng thực tế
1,06% của tháng 9/2013 và 0,85% của cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng CPI cả năm 2013
được các TCTD kỳ vọng ở mức 7%, thấp hơn mức kỳ vọng 7,05% được xác lập tại cuộc
điều tra tương tự

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng CPI tháng 10 tăng 0,76%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Quảng Nam thu hồi giấy đăng ký kinh doanh của 1.224 doanh nghiệp TNA 9 tháng lãi 34,5 tỷ đồng, đạt 86,3% kế hoạch cả năm

Lào Cai thu hút 430 dự án đăng ký đầu tư với 60.152 tỷ đồng 

Vingroup chi 200 tỷ đồng cho công ty con

Lọc dầu Dung Quất 9 tháng lãi 2.300 tỷ đồng

tổng doanh thu tháng 9 của TNA đạt 149,5 tỷ đồng, kéo
Doanh thu 9 tháng đạt 1.124 tỷ đồng, vượt 12,4% kế hoạch
năm, vượt 19,1% so với cùng kỳ, LNTT 9 tháng của TNA có
sự sụt giảm. LNTT lũy kế 9 tháng ở mức 34,5 tỷ đồng, đạt
86,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm. So với LNTT cùng kỳ
năm trước, lợi nhuận đạt được 9 tháng 2013 sụt giảm
12,8%. 6 tháng đầu năm, TNA đạt tổng doanh thu 716 tỷ
đồng, đạt 65% kế hoạch cả năm 
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Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tiến hành công bố về việc ký kết một thỏa thuận hoán
đổi tiền tệ với Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Thỏa thuận có giá trị lên đến 350 tỷ
nhân dân tệ, tương đương 45 tỷ euro, trong thời gian 3 năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho thương mại giữa khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc. Thỏa thuận
này sẽ cho phép các ngân hàng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu dễ dàng đổi từ
euro sang nhân dân tệ và ngược lại, Trung Quốc để nhận được euro một cách dễ dàng
bằng cách đổi từ đồng nội tệ của mình.

Các nhà kinh tế kỳ vọng Fed chưa cắt giảm quy mô gói kích thích trong tháng 10 vì Ben
Bernanke sẽ không tổ chức họp báo do Chính phủ đóng cửa. Theo các nhà kinh tế này,
nhiều khả năng, Fed sẽ rút kích thích trong tháng 12. Hầu hết các quan chức của Fed vẫn
cho rằng việc rút lại chương trình kích thích trong năm nay là thích hợp thậm chí khi ngân
hàng trung ương quyết định trì hoãn động thái này vào giữa tháng 9. Biên bản cuộc họp
chính sách tháng 9 công bố ngày thứ Tư cho thấy, đa số quan chức Fed cảm thấy hợp lý
khi rút lại chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng (QE3) trong năm nay và kết thúc 
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Biên bản họp tháng 9: Fed sẽ rút lại QE3 trong năm nay
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ECB ký thỏa thuận hoán đổi tiền tệ 350 tỷ nhân dân tệ với Trung Quốc

DAX

-17.06Nasdaq

+73.28

     CAC 40

+0.95

Hang Seng  

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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S&P 500
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Dow Jones 14,802.98

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 543.835 tỷ đồngSSI: Sacombank 9 tháng tăng trưởng tín dụng 13%,
hoàn thành 77% kế hoạch lợi nhuận năm

góp khoảng trên 30% tổng thu ngân sách của Lào Cai (khoảng 1.000 tỷ đồng). Nguyên
nhân sự tăng trưởng ấn tượng trong thu hút đầu tư của Lào Cai trước hết phải nói đến là
nhờ vị trí và vai trò quan trọng của tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai -
Hà Nội - Hải Phòng

kết thúc thời gian bảo hành từ phía nhà thầu Technip, nhà
máy giữ công suất chế biến 5,6 triệu tấn sản phẩm (thấp
hơn gần 1 triệu tấn so với công suất thiết kế).

9 tháng đầu năm, ngân hàng đạt khoảng 77% kế hoạch lợi
nhuận của cả năm. Tín dụng tăng trưởng mạnh 13%, gấp
đôi mức tăng trưởng của toàn hệ thống, trong khi tỷ lệ lãi
biên đạt mức cao 5%. Về huy động vốn, Sacombank được
lợi thế là ngân hàng có mạng lưới chi nhánh, phòng giao
dịch rộng khắp nên tỷ lệ huy động vốn đã tăng 17% trong 9
tháng qua, trong đó huy động bằng VNĐ tăng tới 21%, tổng
các khách hàng mới lên tới 400.000 khách, tăng 25% so với
cùng kỳ năm trước. 

+/-

-82.67

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà Nước tháng 9 ước đạt 52.800 tỷ đồng, tăng khoảng
2.700 tỷ đồng (+5,4%) so với mức thực hiện tháng 8. Lũy kế đến hết tháng 9/2013, tổng
thu NSNN ước đạt 543.835 tỷ đồng, bằng 66,6% dự toán, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm
2012. Trong 9 tháng, thu nội địa ước đạt 64,7% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm
2012 . Trong kỳ, có 6/14 khoản thu đảm bảo tiến độ theo dự toán (từ 75% dự toán trở lên),
nhưng là các khoản thu nhỏ; 8/14 khoản thu còn lại tiến độ thu đạt thấp hơn so với yêu
cầu như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 60,6%), thu từ khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài (đạt 69,5%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt
64,1%).

CHỈ SỐ
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-5.86

59

VN-Index giảm 5,86 điểm (-1,17%) xuống 494,81 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 66,5 triệu đơn vị, trị giá 1.133,58 tỷ đồng. Chỉ với 2
mã tăng là GMD và SBT, 22 mã giảm và 6 mã đứng giá, chốt phiên
VN30-Index giảm 4,86 điểm (-0,87%) xuống 551,86 điểm. Các mã có
vốn hóa lớn đã giảm khá mạnh, trong đó, VNM giảm 2.000 đồng (-
1,43%), PVD giảm 2.500 đồng (-3,76%), BVH giảm 700 đồng (-1,82%),
FPT giảm 600 đồng (-1,33%) và các mã KDC, MSN, PET có cùng mức
giảm 500 đồng/CP. Bên cạnh đó, các mã CTG, EIB, IJC, PPC, STB và
VIC vẫn đứng nguyên tại mốc tham chiếu. Trong đó, IJC và PPC giao
dịch khá mạnh với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt trên 3,3 triệu đơn
vị và 2,13 triệu đơn vị. KMR vẫn duy trì sắc tím với khối lượng giao dịch
khá lớn đạt hơn 1,96 triệu đơn vị và còn dư mua trần trên 1 triệu đơn
vị, dư bán trống sàn. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index giảm 0,43 điểm (-0,7%) xuống 60,73 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 28,92 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 249,82 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng 3,55 triệu đơn vị,
tương ứng tổng giá trị 31,12 tỷ đồng. Trên tổng số 382 mã trên sàn
HNX có 68 mã tăng, 98 mã giảm, 75 mã đứng giá và 141 mã không có
giao dịch. Trong đó, nhóm HNX30 có 6 mã tăng, 14 mã giảm và 8 mã
đứng giá, chốt phiên HNX30-Index giảm 1,16 điểm (-1,01%) xuống
112,87 điểm. Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn trên sàn HNX
chủ yếu tập trung vào các mã có vốn hóa lớn, trong đó, giao dịch mạnh
nhất thuộc về VCG với hơn 2,8 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tiếp
đó là SCR (2,5 triệu đơn vị), SHB (2,1 triệu đơn vị). Hiện, cả 3 cổ phiếu
này đều giao dịch dưới giá tham chiếu, VCG giảm 300 đồng (-3,53%),
SCR giảm 200 đồng (-3,64%) và SHB giảm 100 đồng (-1,49%).

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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2,054,980 545,900 

3,149,250 

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 66 mã với tổng khối
lượng 3.149.250 đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất HPG và DIG
với khối lượng lần lượt 348.270 đơn vị và 346.500 đơn vị. Trên HNX,
nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HNX 40 với tổng khối lượng
1,3 triệu đơn vị và bán ra 17 mã với tổng khối lượng 545.900 đơn vị.
Trong đó, bán ra mạnh nhất SHB với khối lượng 500.000 đơn vị, đồng
thời bán ra mạnh nhất DBC với khối lượng 250.000 đơn vị.

1,307,900 

60.73
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Kết thúc bằng cây nến đỏ thân dài, Vn-Index để mất tới
5.86 điểm xuống 494.81 điểm, ngưỡng 500 điểm chính
thức bị mất. Thanh khoản tăng nhẹ nhưng vẫn dưới
ngưỡng 1000 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh đạt hơn 900 tỷ
đồng. Chỉ báo MACD rút ngắn khoảng cách với đường
tín hiệu và giảm trở lại, tuy nhiên vẫn nằm trên đường
tín hiệu là ddierm tích cực. Chỉ báo RSI giảm mạnh sau
khi chuẩn bị tăng vào vùng quá mua. Trong khi đó, STO
rơi mạnh ra khỏi vùng quá mua cho thấy áp lực điều
chỉnh giảm bớt trong phiên tới. Dải Bollinger vẫn mở
rộng lên phía trên ủng hộ xu thế tăng điểm. Ở thời điểm
này, ngưỡng 490 điểm có vai trò hỗ trợ đường giá nếu
nhịp giảm còn tiếp tục. Dự đoán phiên tới đà bán sẽ
chững lại và có phiên phục hồi nhẹ.

440 điểm
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Yếu

Để mất ngưỡng 61 điểm, HNX-Index giảm nhẹ 0.43
điểm xuống 60.73 điểm. Thanh khoản không thay đổi
nhiều so với phiên trước với giá trị khớp lệnh đạt hơn
200 tỷ đồng. Một loạt các chỉ báo quay đầu giảm điểm,
MACD bắt đầu rút ngắn khoảng các với đường tín hiệu
và đi ngang cùng đường này. Trong khi RSI và MFI
giảm mạnh cho tín hiệu xấu. STO cũng giảm mạnh cho
tín hiệu tiêu cực. Tuy dải Bollinger có xu thế mở rộng lên
phía trên nhưng đà mở rộng khá hẹp. Cùng với việc sau
khi chỉ số này vượt ngưỡng 61 điểm thì chưa thực sự
bứt phá khỏi đường MA(50), đã có 8 phiên dao động
quanh đường này. Ngưỡng 60 điểm là ngưỡng hỗ trợ
kỹ thuật cho chỉ số. 

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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 Chứng khoán châu Á tăng do đồng yên yếu đi hỗ trợ giá cổ phiếu các công ty xuất khẩu Nhật Bản tăng.
Lúc 5h15 chiều nay, tại Tokyo, chỉ số chứng khoán châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 139,25 điểm. Chỉ số
Topix tăng tiếp 1% sau phiên hôm qua tăng mạnh nhất kể từ 19/9. Số đơn đặt hàng máy móc Nhật Bản tăng cao
hơn dự báo trong tháng 8 khiến chứng khoán tăng điểm. Một nguyên nhân quan trọng nữa do đồng yên Nhât
giảm 0,4% so với USD hỗ trợ cổ phiếu các công ty xuất khẩu tăng điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn
Quốc giảm 0,1% sau khi ngân hàng trung ương nước này hạ dự báo tăng trưởng năm 2014 từ 4% xuống 3,8%.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,4% và Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,9%. Chứng
khoán châu Á tăng một phần nhờ tín hiệu khả quan Mỹ sẽ nợ trần nợ trong ngắn hạn. Tổng thống Mỹ Obama
vừa chính thức bổ nhiệm bà Janer Yellen làm chủ tịch Cục dự trữ Liên bang (Fed) thay ông Ben Bernake. Giới
đầu tư kỳ vọng bà Yellen sẽ không vội vã trong việc cắt giảm kích thích kinh tế Mỹ.

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.

Sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp, hai sàn đã chính thức có phiên điều chỉnh với đà giảm mạnh trên hai sàn.
Đóng cửa, Vn-Index dời khỏi mốc 500 điểm, để mất 5.86 điểm xuống 494.81 điểm. HNX-Index để mất mốc 61
điểm, xuống 60.73 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn không thay đổi đáng kể. 

Trang 4

Đây là phiên giảm mạnh nhất chỉ sau phiên lao dốc ngày 09/09. Phiên giảm hôm nay đã lấy mất hoàn toàn nỗ
lực tăng điểm từ đầu tuần. Nhiều cổ phiếu lớn trên Hose giao dịch bất thường với lệnh bán tăng vọt. Đồng loạt
các mã vốn hóa lớn giảm điểm như GAS, VNM, MSN, BVH, VCB. Trên Hose ghi nhận 24 mã giảm sàn, 118 mã
giảm, 15 mã trần và 60 mã tăng, trong khi trên HNX có 22 mã sàn, 75 mã giảm, 13 mã trần và 55 mã tăng. Áp
lực bán mạnh ở phiên nay được dự đoán là áp lực chốt lời sau một thời gian thị trường tăng điểm và các chỉ báo
kỹ thuật đã ở vùng quá mua. Bên cạnh đó vẫn là lo ngại về vấn đề trần nợ của Mỹ cần được giải quyết trong
ngày 17/10 nữa, tức còn phải một tuần nữa mới có thông tin chính thức. Vì vậy những lo ngại của người cầm cổ
là có cơ sở. Tuy nhiên, với phiên giảm mạnh hôm nay chúng tôi không lo ngại về xu thế giảm điểm quay trở lại.
Theo đánh giá thì phiên nay chỉ là phiên điều chỉnh. Và cầu bắt đáy vẫn khá tốt, việc giảm mạnh do ảnh hưởng
nhiều từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn và chưa có sự tháo chạy ở đây. Cầu bắt đáy sẽ quay trở lại giúp chỉ số
khó giảm sâu.

Ở thời điểm này, ngưỡng 490 điểm với Hose và 60 điểm với HNX sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho 2 sàn. Với thanh
khoản vẫn ở mức tốt, thì những nhà đầu tư lướt sóng có thể mua vào tại ngưỡng hỗ trợ để có thể bán ra khi giá
phục hồi. 

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.




