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Giá bán cao su giảm mạnh so với năm 2012, giảm 8 triệu -
10 triệu đồng/tấn so với năm ngoái. Giá bán xuất khẩu và
ủy thác xuất khẩu là 58,6 triệu đồng/tấn 9 tháng đầu năm
nay. Do đó, doanh thu của DPR giảm đáng kể so với năm
ngoái. Lũy kế 9 tháng, doanh thu DPR đạt hơn 640 tỷ
đồng, bằng 62,7% năm 2012. Lợi nhuận gộp về sản xuất
kinh doanh cũng giảm 37,4% so với cùng kỳ 2012, đạt gần
260 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh
cao su là 159,2 tỷ đồng.
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tính đến cuối tháng 9/2013, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 96,27 tỷ USD,
kim ngạch nhập khẩu đạt 96,26 tỷ USD. Như vậy, 9 tháng đầu năm, cán cân thương
mại hàng hóa của cả nước thặng dư hơn 12 triệu USD thay vì thâm hụt 124 triệu USD
như ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê. Cụ thể, kỳ 2 tháng 9 (từ 16 đến 30/9),
kim ngạch xuất khẩu của nước đạt 6,25 tỷ USD. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất
khẩu cao trong kỳ gồm: Điện thoại các loại và linh kiện đạt gần 1,35 tỷ USD; Hàng dệt,
may đạt 870,58 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 496,15 triệu
USD...Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong kỳ 2 tháng 9 đạt 5,98 tỷ USD. Trong 9
tháng, khối doanh nghiệp FDI xuất siêu 3,58 tỷ USD.

9 tháng xuất siêu hơn 12 triệu USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 10 tăng khoảng 0,5%Cao su Đồng Phú lợi nhuận 9 tháng giảm 37% do giá
cao su giảm mạnh

TP.HCM hấp dẫn các nhà đầu tư về vi mạch

Quý III, HOM ước lãi trên 20 tỷ đồng

Thị phần thép Hòa Phát tăng lên 14,5% cuối tháng 9

Theo đánh giá của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), 9 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô tiếp
tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất huy động giảm 2-3%, lãi suất
cho vay giảm 3-5% so với đầu năm. Nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện
cho doanh nghiệp tiếp cận vốn được thực hiện, tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý
trước. Chương trình bình ổn thị trường tại Tp.Hà Nội, Tp HCM và một số địa phương
tiếp tục được triển khai thực hiện... sẽ là yếu tố quan trọng góp phần bình ổn mặt bằng
giá trong tháng 10/2013. Tổ điều hành thị trường trong nước dự báo chỉ số giá tiêu
dùng tháng 10/2013 tăng nhẹ so với tháng 9/2013. Mức dự báo của Tổ điều hành thị
trường trong nước là tăng 0,5 - 0,6%.

Quý III/2013, Công ty ước đạt lợi nhuận trên 20 tỷ đồng.
Như vậy, nhiều khả năng trong quý này, HOM sẽ bù hết
khoản lỗ hơn 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Về kế
hoạch lợi nhuận 90 tỷ đồng trong năm 2013 mà HOM đã
đặt ra, theo lãnh đạo Công ty, sẽ khó đạt được. Hiện giá
các nguyên liệu đầu vào như điện, than đều tăng, trong
khi giá bán xi măng đầu ra giữ nguyên. Vì vậy, Công ty sẽ
phải thực hiện các giải pháp tiết kiệm nhằm bù đắp chi phí
để không phải điều chỉnh giá thành.

Ngày 11/10, 24 doanh nghiệp Nhật Bản đã có mặt tại khu công nghệ cao TP.HCM
(SHTP) à t tâ N hiê ứ à thiết kế i h (ICDREC) để tì hội đầ t

Thép Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ 491.000 tấn, tăng
7 86% ới ù kỳ 2012 Thị hầ đ t ứ 14 5%
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Công ty CP Tập đoàn Phương Bắc vừa có kiến nghị gửi tới các sở ngành của TP Hà
Nội, về phương án phá dỡ một số hạng mục công trình thuộc 3 dự án nâng cấp bệnh
viện của thành phố Hà Nội (Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội). Đặc biệt, đơn vị này cam kết không cần dùng tiền ngân
sách phục vụ việc phá dỡ và tự thu xếp nguồn vốn, với kinh phí thu được từ việc quản
lý và thu hồi toàn bộ các tài sản và vật kiến trúc thuộc các công trình cũ. Nhà thầu
Phương Bắc khẳng định, sẽ đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, an
ninh trật tự, và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định hiện hành về quản lý
đầu tư và xây dựng. Sở KH-ĐT Hà Nội vừa đề nghị Sở Y tế nghiên cứu các ý kiến của
Phương Bắc.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,237.11

Hà Nội “nâng đời” hàng loạt bệnh việnNDN vượt gần 35% kế hoạch lợi nhuận năm

(SHTP) và trung tâm Nghiên cứu và thiết kế vi mạch (ICDREC) để tìm cơ hội đầu tư.
SHTP đã có 74 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD, các dự án sản xuất thuộc
lĩnh vực vi điện tử - công nghệ thông tin viễn thông chiếm 25%, là lĩnh vực được đầu tư
nhiều nhất trong bốn lĩnh vực ưu tiên tại SHTP. Ba dự án của chương trình vi mạch
của TP.HCM được các DN Nhật vùng Kyushu quan tâm trong buổi chiều tiếp xúc với
ICDREC: đào tạo nguồn nhân lực, ngôi nhà thiết kế vi mạch và dự án xây dựng nhà
máy sản xuất vi mạch. Cuối tháng 10, sẽ có đoàn lãnh đạo TP.HCM làm việc với phía
Nhật Bản, trong đó sẽ có cuộc gặp và ký kết ghi nhớ với các DN vi mạch Nhật Bản

7,86% so với cùng kỳ 2012. Thị phần đạt mức 14,5%,
tăng 0,8% so với cuối năm 2012. Riêng trong tháng
9/2013, Hòa Phát đạt sản lượng 59.400 tấn thép xây dựng
các loại, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và hơn 16%
so với tháng 8. Trong khi đó, theo Hiệp hội thép Việt Nam
(VSA), sản lượng bán ra của phần lớn các DN thuộc VSA
đều giảm so với tháng 8, dẫn đến mức tiêu thụ toàn ngành
giảm gần 4% so với tháng trước.

9 tháng đầu năm, Công ty có doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ đạt 109,45 tỷ đồng, tăng 15,78% cùng kỳ; lợi
nhuận sau thuế 16,76 tỷ đồng, tăng 265,9% cùng kỳ và
hoàn thành vượt kế hoạch năm 34,84% (12,43 tỷ đồng).
Công ty cũng vừa có công văn giải trình về sự biến động
tăng mạnh kết quả kinh doanh quý III/2013 so với cùng kỳ.
Cụ thể, quý III/2013, tổng doanh thu NDN đạt gần 55 tỷ
đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế hơn
14 tỷ đồng, tăng 534% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế
10,11 tỷ đồng, tăng 468% cùng kỳ.
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Lạm phát Trung Quốc tăng vọt trở lại
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Hàn Quốc-UAE ký hoán đổi tiền tệ trị giá 5,4 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc, chỉ số tiêu dùng tháng 9 của nước
này lên 3,1%, đưa lạm phát của Trung Quốc lên cao nhất 7 tháng, và vượt dự báo của
các chuyên gia. Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, so
với mức giảm 1,6% tháng trước đó. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang
nỗ lực để duy trì lạm phát không quá 3,5%. Nước này đang nỗ lực duy trì đà tăng
trưởng nhưng ở tốc độ chậm hơn để đảm bảo vấn đề tạo việc làm và kiềm chế lạm
phát.

Theo THX, ngày 13/10, ngân hàng trung ương của Hàn Quốc và của Các tiểu vương
quốc Arập thống nhất (UAE) đã ký một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 5.800 tỷ won
(20 tỷ dirham, tương đương với 5,4 tỷ USD). Đây là một phần trong các nỗ lực giải
quyết các khoản tiền phải trả trong hoạt động thương mại song phương bằng loại tiền
của riêng nước mình thay vì sử dụng đồng USD. Hàn Quốc đã ký các thỏa thuận hoán
đổi tiền tệ với một số nước trong đó có Trung Quốc vì các mục đích thanh toán

(Cập nhật 16h30 ngày 14/10/2013)

2,237.779.63Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

đổi tiền tệ với một số nước, trong đó có Trung Quốc, vì các mục đích thanh toán
thương mại - động thái giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD.
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VN-Index dừng lại ở mức 493,62 điểm, giảm 0,91 điểm (-0,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 38,398 triệu đơn vị, trị giá 661,87 tỷ đồng,
giảm 21,34% so với giá trị giao dịch phiên cuối tuần trước. Toàn sàn
HOSE có 90 mã tăng, 123 mã giảm và 91 mã đứng giá. Với chỉ 4 mã
tăng và 5 mã đứng giá còn lại có tới 21 mã giảm giá thì chỉ số VN30-
Index cũng giảm 0,68 điểm (-0,12%) xuống còn 551,48 điểm. 4 mã còn
tăng giá trong nhóm VN-30 là HPG, MBB, PVD và VNM. Trong đó, mã
VNM tăng nhẹ 0,7% lên 141.000 đồng/CP. PVD tăng mạnh 2,3% lên
68.000 đồng/CP. Bên ngoài nhóm VN-30, mã GAS giảm nhje 0,8%
xuống 65.000 đồng/CP. Hai mã ITA và HAR đều khớp được trên 1
triệu đơn vị. Phiên hôm nay, ITA giảm 1,7% còn HAR giảm mạnh 3%.
Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là VNI tăng 200 đồng (+6,9%) lên
3.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 70 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 62 mã với tổng khối
lượng đạt 2,4 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu VCB đạt 260.500 đơn vị. Bên HNX, Khối ngoại mua vào 24 mã
với khối lượng đạt 1,3 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu SHB đạt 876.900 đơn vị, đồng thời bán ra 14 mã với khối
lượng 553.100 cổ phiếu. PVS là mã bị khối khoái bán ra mạnh nhất,
đạt 427.600 đơn vị.
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SÀN HCM

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index đứng ở mức 60,5 điểm, giảm 0,13 điểm (-0,22%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 18,84 triệu đơn vị, trị giá 160,82 tỷ đồng. Toàn
sàn có 86 mã tăng, 82 mã giảm và 214 mã đứng giá. Với 16 mã giảm
trong khi chỉ có 7 mã tăng và 7 mã đứng giá thì chỉ số HNX30-Index
cũng đã giảm 0,69 điểm (-0,62%) xuống còn 111,78 điểm. Mã SHB
đứng giá tham chiếu và vẫn là mã có giao dịch mạnh nhất trên sàn
HNX, đạt trên 2,5 triệu đơn vị. Trong khi đó, các mã VCG, SCR, PVS,
VND, KLS… đều đã đồng loạt giảm giá. Mã VCG giảm 2,4% xuống
8.200 đồng/CP và khớp được 1,8 triệu đơn vị. SCR giảm 3,7% xuống
5.200 đồng/CP và cũng khớp được 1,4 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HNX là GGG, tăng 100 đồng (+14,29%) lên 800
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 700 đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ BA
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Tiếp tục một phiên giao dịch giằng co, Vn-Index đóng
cửa giảm nhẹ 0.91 điểm xuống 493.62 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn
500 tỷ. Kết thúc phiên bằng một cây nến nhỏ nằm sát 2
cây nến đỏ trước đó, với cây nến này, điểm thấp nhất
vẫn chưa chạm dải dưới của Bollinger. Thêm vào đó
RSI cũng vẫn trong xu thế giảm, cùng với STO đang
lao dốc mạnh về vùng quá mua cho thấy xu thế điều
chỉnh chưa dừng lại. Cùng với MACD đang cắt xuống
dưới đường tín hiệu, và MFI cũng vẫn trong đà giảm
cho thấy dòng tiền vẫn đang rút ra khỏi thị trường. Dải
Bollinger có xu hướng co lại, cùng với STO sắp vào
trong vùng quá bán cho cơ hội phục hồi kỹ thuật trong
vài phiên tới của Vn-Index. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với
chỉ số là 490 điểm.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Phiên giao dịch lình xình với biên độ dao động không
thay đổi gì so với phiên cuối tuần trước. Đóng cửa,
HNX-Index để mất 0.13 điểm xuống 60.5 điểm. Thanh
khoản giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 160
tỷ đồng. Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều giao dịch ảm
đảm, tốc độ khớp lệnh chậm. Đường giá phiên nay tiếp
tục phiên thứ 2 liên tiếp nằm dưới đường MA(50), tuy
nhiên vẫn nằm trên dải giữa của Bollinger. Đồng thời
dải này tiếp tục đi ngang cho thấy xu thế giằng co còn
tiếp diễn trong vài phiên tới. Các chỉ báo RSI Và MFI
tiếp tục giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Tuy nhiên STO đã giảm vào trong vùng quá
bán vì vậy cơ hội phục hồi trong phiên tới là kháo cao
khi HNX-Index tiến sát tới ngưỡng 60 điểm. Đồng thời
là ngưỡng đường giá cần test lại đường MA(50). �

65 điểm
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Trang 3

Trung bình 57 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10 khi các nhà làm luật của Mỹ vẫn đang phải
chật vật để tìm cách nâng trần nợ và khôi phục lại sự hoạt động của chính phủ. Chỉ số MSCI của chứng khoán
Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản giảm 0,3% xuống 471 điểm lúc 9h04 giờ Việt Nam, với khoảng 3
mã giảm có 1 mã tăng. Thị trường Hồng Kông và Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Thị trường Châu
Á đi xuống khi khả năng vỡ nợ của Mỹ đang đến gần hơn sau khi các cuộc thương lượng hồi cuối tuần qua tại
Washington thất bại. Nếu không có một thỏa thuận vào phút chót, Mỹ sẽ hết quyền vay nợ vào ngày 17/10.
“Đây là một tình huống không ai muốn và nó khiến thị trường bấp bênh,” theo một chuyên gia của hãng White
Funds Management Ltd. “Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cần phải đạt được một thỏa thuận vào Thứ Năm,
nếu không thị trường sẽ tiếp tục giảm.” Giới đầu tư cũng lo ngại hơn đôi chút về Trung Quốc sau một số báo
cáo ảm đạm của nước này. Số liệu hôm 12/10 cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bất ngờ
giảm trong tháng 9. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của LG Electronics Inc., hãng sản xuất tivi lớn thứ 2 thế
giới và có khoảng 30% doanh số tại Bắc Mỹ, giảm 0,9% trên thị trường Seoul. Cổ phiếu của Newcrest Mining
Ltd, hãng sản xuất vàng lớn nhất Australia, giảm 3,9% khi giá vàng xuống thấp nhất trong gần 3 tháng. Cổ
phiếu của công ty cung cấp đồng OZ Minerals Ltd giảm 8,1% trên thị trường Sydney sau khi hãng hạ dự báo về
sản lượng.
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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.

Cơ hội phục hồi kỹ thuật trong vài phiên tới là khá cao. Thị trường sẽ dao động trên ngưỡng hỗ trợ 490 điểm
với Vn-Index và 60 điểm với HNX-Index đồng thời sẽ vận động đi ngang tới cuối tuần khi mà các dải trên và dải
dưới của Bollinger tiếp tục co hẹp lại. Vì vậy nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu 50/50, và việc mua vào
lướt sóng tại ngưỡng hỗ trợ nên được xem xét. �

Phiên giao dịch đầu tuần kết thúc với việc giảm nhẹ trên 2 sàn. Nhìn chung cả phiên tâm lý nhà đầu tư tiếp tục
duy trì thận trọng vì vậy biên độ dao động khá hẹp cùng thanh khoản sụt giảm. Phiên hôm nay vẫn là phiên giao
dịch dò xét khi cả 2 chỉ số sắp tiến tới ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng có phục hồi kỹ thuật. 
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Đóng cửa, Vn-Index giảm nhẹ 0.91 điểm xuống 493.62 điểm, HNX-Index giảm 0.13 điểm xuống 60.5 điểm.
Phiên hôm nay hầu hết các mã đều dao động lình xình, áp lực bán không quá mạnh, trong khi cầu đặt giá thấp
khá tốt, chỉ có điều người mua chưa sẵn sàng nhập cuộc mua giá cao. Việc đặt chờ mua nhiều cho thấy ở
ngưỡng hỗ trợ tới kỳ vọng lực cầu vào mạnh mẽ hơn là có cơ sở. Xét về mặt phân tích kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ
490 điểm với Vn-Index và 60 điểm với HNX-Index là ngưỡng có cơ hội phục hồi kỹ thuật khá cao khi mà STO
đã cho tín hiệu qua bán. Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán thế giới, nỗi lo về thỏa thuận trần nợ công của
Mỹ không đạt được khi mà việc gia hạn thời hạn nâng trần nợ đến ngày 22/11 không được thông qua, và chỉ
còn 2 ngày nữa là đến hạn chót của nâng trần nợ. Đồng thời dòng tiền từ khối ngoại vào thị trường có dấu hiệu
tăng lên trong cả tuần trước đó, trong phiên đầu tuần này tuy giảm mạnh lượng mua vào, nhưng chốt phiên khối
ngoại vẫn mua ròng trên hai sàn. Vì vậy việc không bị ảnh hưởng quá nhiều từ kinh tế thế giới là điểm tích cực
trong điều kiện hiện tại. �

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.
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