
UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức họp báo giới thiệu về
Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận tại tỉnh Thanh Hóa từ
ngày 23 - 24/10. Theo số liệu được công bố, trong đợt xúc tiến này sẽ có khoảng 4 tỉ USD
của các dự án mới được rót vào Nghi Sơn thông qua ký thỏa thuận hợp tác và cấp giấy
chứng nhận đầu tư. Trong đó phải kể đến dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng
mức đầu tư trên 9 tỉ USD. Đây sẽ là động lực mới, có vai trò quan trọng trong thu hút đầu
tư vào khu kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận của tỉnh Thanh Hóa.

LNST riêng quý 3 đạt 28,7 tỷ đồng, tăng 279% nâng lũy kế
9 tháng đầu năm lên gần 83 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng
kỳ năm 2012. Sản lượng bán ra tăng đáng kể so với cùng
kỳ năm trước đã giúp NHS có lãi gộp quý 3/2013 tăng 22 tỷ
đồng tương đương tăng 62% so với cùng kỳ. LNST quý
3/2013 tăng nhiều so với cùng kỳ do doanh thu thuần tăng.
Đặt kế hoạch lợi nhuận vỏn vẹn 37,63 tỷ đồng cả năm
2013, sau 9 tháng, NHS đã hoàn thành vượt kế hoạch 120%

Theo nhóm nghiên cứu của Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, tốc độ tăng trưởng GDP
của TP.HCM trong giai đoạn 2001-2012 cao hơn 1,6 lần so với cả nước. Đặc biệt, tăng
trưởng GDP quý sau luôn cao hơn quý trước trong 1 năm là tính theo chu kì chứ không
phải là một sự khởi sắc Nếu TP HCM tăng trưởng nhanh hơn cả nước 1 6 lần trong giai

Hội đồng quản trị CII đưa ra kế hoạch doanh thu 2014 của
công ty là 870,8 tỷ đồng, chi phí là 641 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế năm 2014 là 215,4 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức
2014 ở mức 12% tiền mặt Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền sử dụng điện tiết
kiệm, hiệu quả trong CNVCLĐ, tổng sản lượng điện toàn thành phố đã tiết kiệm được là
608,08 triệu kWh - tương đương 972 tỉ đồng. Chương trình phối hợp tuyên truyền đã
được đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ đồng tình, hưởng ứng và tạo
thành phong trào thi đua tiết kiệm điện trong CNVCLĐ. Sản lượng điện tiết kiệm năm sau
luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, 6 tháng cuối năm 2010 toàn thành phố đã tiết kiệm
được 49,93 triệu kWh, năm 2011 là 108 triệu kWh, năm 2012 là 215 triệu kWh và 9 tháng
đầu năm 2013 đã tiết kiệm được 235 triệu kWh.

Hà Nội: Sau 3 năm tiết kiệm được 608,08 triệu kWh 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thêm 4 tỉ USD vào khu kinh tế Nghi SơnVinamilk đạt kim ngạch xuất khẩu 3.354 tỷ đồng 9 tháng

GDP của TP.HCM cao hơn cả nước 1,6 lần

Đường Ninh Hòa lãi đậm quý 3

CII thông qua kế hoạch doanh thu 870 tỷ đồng năm 2014

9 tháng đầu năm 2013, Vinamilk đã đạt kim ngạch xuất
khẩu khoảng 3.354 tỷ đồng trong tổng doanh thu 23.369 tỷ
đồng. Tính đến nay, Vinamilk đã ký xong hợp đồng xuất
khẩu cho cả năm 2013 với tổng trị giá trị 230 triệu USD
(tương đương khoảng 4.700 tỷ đồng). Các mặt hàng
Vinamilk xuất khẩu hiện nay là: sữa bột trẻ em Dielac, bột
dinh dưỡng, sữa đặc, sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua…
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(Cập nhật 16h30 ngày 15/10/2013)

Trước đà phục hồi khá tích cực của nền kinh tế Anh trong những tháng gần đây, Ủy ban
Chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ngày 9/10 quyết định
giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục 0,5% được duy trì từ tháng 3/2009 đến nay.
Các thành viên MPC cũng nhất trí không bơm thêm tiền cho chương trình nới lỏng định
lượng (QE) hay còn gọi là chương trình mua lại trái phiếu chính phủ, hiện đã lên tới 375
tỷ bảng (khoảng 600 tỷ USD). Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản của MPC không
nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế

Đồng USD tăng lên mức cao nhất hai tuần so với các đồng tiền chính hôm thứ 5 do sự
lạc quan gia tăng rằng các nhà lập pháp ở Washington có thể đạt được một thỏa thuận
để ngăn chặn nước Mỹ vỡ nợ. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ đề xuất
quy định việc tăng giới hạn nợ ngắn hạn để tránh cho Mỹ vỡ nợ. Chủ tịch Hạ viện cho
biết việc tăng trần nợ ngắn hạn được đảng Dân chủ xem như điều kiện để bắt đầu cuộc
đàm phán về các vấn đề tài chính. Đồng USD chịu áp lực vào đầu tuần này khi nước Mỹ
lâm vào tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài và sự lo ngại gia tăng về việc liệu Quốc 
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Bình Dương: Xuất khẩu đạt trên 9 tỉ USDCông ty mẹ Vinasun lãi sau thuế gần 167 tỷ đồng 9
tháng, tăng 64% cùng kỳ năm trước

phải là một sự khởi sắc. Nếu TP.HCM tăng trưởng nhanh hơn cả nước 1,6 lần trong giai
đoạn 2001-2012 thì thành phố lẽ ra phải chiếm đến 26,4% GDP quốc gia. Nếu tăng
trưởng thực tế là thấp hơn những gì đề cập từ số liệu chính thức thì mục tiêu tăng trưởng
cao hơn bình quân cả nước 1,5 lần mà Bộ chính trị đặt ra cho TP.HCM đến năm 2020 là
không khả thi.

2014 ở mức 12% tiền mặt. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu
năm 2013 của công ty mẹ, CII đạt 306,8 tỷ đồng doanh thu,
tăng 62,19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế
đạt 117,5 tỷ đồng, giảm 46,19% so với cùng kỳ năm 2012.

Doanh thu và lợi nhuận của Vinasun tăng vọt trong quý.
LNTT quý 3/2013 của VNS đạt gần 96,5 tỷ đồng, tăng 68%
cùng kỳ năm trước, 9 tháng đạt 222,6 tỷ đồng, tăng 64%
cùng kỳ năm trước. LNST quý 3/2013 của VNS đạt 72,36 tỷ
đồng, tăng 68% cùng kỳ 2012, lũy kế 9 tháng đạt 166,95 tỷ
đồng, tăng 64% cùng kỳ 2012 và hoàn thành 95% kế hoạch
năm. Trong quý 3 Vinasun đầu tư 261 xe, thanh lý 151 xe
taxi; 9 tháng đầu tư 359 xe, đạt 71,8% kế hoạch đầu tư;
thanh lý 189 tỷ xe taxi, đạt 63% kế hoạch năm.

+/-

118.20

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu
trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 9 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kì năm 2012.  Riêng
tháng 9 năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Dương ước đạt trên 1,3 tỉ tăng
5,5% so với tháng trước. Theo đánh giá của Sở Công Thương Bình Dương, kim ngạch
xuất khẩu tăng chủ yếu là do tăng về lượng do lượng đơn hàng tăng nhưng giá không
tăng. Điển hình như, nhóm hàng nông sản xuất khẩu tuy vẫn tăng trưởng về số lượng
nhưng giảm mạnh về giá xuất khẩu so với cùng kỳ (cao su giảm 15,2%, hạt điều nhân
giảm 7,9%; giá hạt tiêu giảm 4,8%). Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của
tỉnh Bình Dương ước đạt 7,8 tỉ USD, tăng 16,5% so cùng kì.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2.1

58

VN-Index tăng 2,1 điểm (+0,43%), lên 495,72 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 50,45 triệu đơn vị, tương đương giá trị 668,19 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,23 triệu đơn vị, trị giá 26,17 tỷ
đồng. Trong 304 mã niêm yết trên HOSE, có 136 mã tăng, 77 mã
giảm, 58 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 19 mã tăng, 4 mã giảm
và 7 mã đứng giá, kết thúc phiên, VN30-Index tăng 2,42 điểm
(+0,44%), lên 553,9 điểm. Cổ phiếu PVT tiếp tục được mua vào mạnh
trong phiên chiều, giúp mã này đóng cửa ở mức trần 9.200 đồng/cổ
phiếu với tổng cộng hơn 5,34 triệu đơn vị được khớp. Ngoài PVT, IJC
cũng được giao dịch sôi động trong phiên chiều với tổng cộng gần 5,24
triệu đơn vị được khớp.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cũng tăng vọt trong đợt khớp lệnh ATC nhờ lực mua bắt
đáy tăng mạnh. Kết thúc phiên, HNX-Index tăng 0,27 điểm (+0,44%),
lên 60,76 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,42 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 168 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt
0,3 triệu đơn vị, trị giá 4,94 tỷ đồng. Trong 382 mã niêm yết trên HNX
có 116 mã tăng, 59 mã giảm, 67 mã đứng giá, số còn lại không có giao
dịch. Trong đó, nhóm HNX30 có 12 mã tăng, 4 mã giảm và 11 mã
đứng giá. Kết thúc phiên, HNX30-Index tăng 0,72 điểm (+0,65%), lên
112,5 điểm. DCS vẫn là mã được khớp nhiều nhất với hơn 2.3 triệu
đơn vị, đứng ở mức trần 2.700 đồng/cổ phiếu.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 3.438.270 đơn
vị, trong đó mua vào nhiều nhất là OGC 300.000 đơn vị, GMD 265.560
đơn vị, CTG 245.100 đơn vị… Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua
vào 1.203.900 đơn vị và bán ra 637.700 đơn vị. Trong đó, họ mua vào
nhiều nhất là SHB với 580.000 đơn vị, trong khi DBC vẫn là mã được
họ bán ra nhiều nhất với 253.600 đơn vị.
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60.76
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Phục hồi cả phiên sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp.
Đóng cửa, Vn-Index ghi được 2.1 điểm lên 495.72
điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể với mức tăng
khoảng hơn 30%, đạt gần 650 tỷ đồng. Độ rộng tăng
điểm phiên nay khá tốt với các mã lớn và nhỏ đều tăng
nhẹ. MACD tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đường
tín hiệu, bên cạnh đó MFI cũng đang giảm mạnh cho
thấy dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên
RSI có phiên phục hồi nhẹ sau khi giảm điểm ở vài
phiên trước đó. Dải Bollinger vẫn co lại, cùng với
đường giá vẫn đang nằm phía trên đường MA(50) và
dải giữa của Bollinger cho thấy thị trường vẫn được hỗ
trợ khá tốt nhưng khả năng đi ngang khá cao với
ngưỡng hỗ trợ 490 điểm và kháng cự là dải trên của
Bollinger tại 505 điểm. 

440 điểm
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Diễn biến tương tự sàn Hose, bên sàn HNX cũng có
phiên phục hồi nhẹ, HNX-Index tăng 0.27 điểm lên
60.76 điểm. Thanh khoản không thay đổi so với phiên
trước, giá trị khớp lệnh đạt hơn 160 tỷ đồng. Tổng kết
có 116 mã tăng, 67 mã đứng giá và 59 mã giảm điểm.
Đường giá phiên nay tiếp tục phiên thứ 3 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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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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USD tiếp tục giảm, chứng khoán châu Á lên cao nhất 5 năm nhờ tín hiệu lạc quan từ Mỹ. Kỳ vọng Quốc hội Mỹ
đạt thỏa thuận tránh vỡ nợ, mở cửa lại chính phủ khiến khiến cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư. Lúc
10h18’ sáng nay 15/10 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3556 USD/EUR sau khi giảm 0,3% trong 2 ngày qua.
USD ít thay đổi so với yên, giao dịch ở 98,54 yên/USD. Euro giảm 0,1% xuống 133,58 yên/EUR sau khi chạm
133,83 yên/EUR, thấp nhất kể từ ngày 26/9. USD giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khi thị trường lạc quan
Thượng viện Mỹ tiến gần tới thỏa thuận nâng trần nợ để tránh nguy cơ chính phủ vỡ nợ vào ngày 17/10 tới. Cụ
thể, theo một Thượng nghị sỹ Mỹ, các lãnh đạo Thượng viện tiến gần tới thỏa thuận gia hạn trần nợ đến ngày
7/2/2014, tài trợ cho hoạt động của chính phủ đến hết ngày 15/1/2014 và đề xuất tiến hành hội thảo về ngân
sách giữa Thượng và Hạ viện vào ngày 13/12 tới. Sự lạc quan này làm hạn chế nhu cầu trú ẩn an toàn vào
USD, trong khi đó khuyến khích nhà đầu tư đổ tiền vào các tài sản rủi ro nhưng cho lợi nhuận cao hơn như cổ
phiếu. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,5% lên 141,57 điểm, mức cao nhất 5 tháng, lúc 11h07’
sáng nay theo giờ Tokyo. Chiến lược gia thị trường tại Westpac Banking nhận định, thị trường chứng khoán lạc
quan giới hoạch định chính sách Mỹ sớm đạt được thỏa thuận nâng trần nợ, các đồng tiền rủi ro hơn như
Aussie, kiwi và euro sẽ tăng so với USD nếu nghị sỹ Mỹ đạt được thỏa thuận đó.

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.

Cả 2 sàn có phiên tăng điểm khá tốt sau chuỗi ngày giảm điểm ở tuần trước đó. Tuy nhiên mức độ phục hồi khá
nhẹ cùng với thanh khoản chưa được cải thiện mạnh, vì vậy đây được đánh giá vẫn là nhịp phục hồi kỹ thuật,
và xu thế đi ngang vẫn là hiện hữu.

Trang 4

Hưởng ứng đà tăng điểm ở hầu hết các chỉ số trên thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán
Việt Nam cũng có phiên phục hồi khá tốt. Hiệu ứng bắt đầu từ nhóm cổ phiếu penny ở ít phút buổi sáng, và đà
tăng thực sự mở rộng trong phiên buổi chiều sang cổ phiếu trong nhóm Vn30. Tuy nhiên theo dõi diễn biến cho
thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm hữu. Tuy nhiên thanh khoản có cải thiện nhẹ là điểm tích cực ở thời điểm này.
Xét về mặt phân tích kỹ thuật, thì ngưỡng 490 điểm đã phát huy vai trò là ngưỡng hỗ trợ khá tốt, càng sát về
ngưỡng này, lực mua có dấu hiệu cải thiện rõ ràng. Bên cạnh đó, các tín hiệu từ Mỹ cho thấy các lãnh đạo
Thượng Viện đang tới gần thỏa thuận theo đó sẽ gia hạn trần nợ đến ngày 07/02/2014, tài trợ cho hoạt động
của Chính phủ đến hết ngày 15/01/2014 và đề xuất tiến hành hội thảo về ngân sách giữa Thượng viện và Hạ
viện vào ngày 13/12 tới. Vì vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ không chịu ảnh hưởng tiêu
cực từ thị trường chứng khoán thế giới. Đồng thời, khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng trong thời gian gần đây sẽ
là yếu tố hỗ trợ tâm lý thị trường và cũng đóng góp cho cầu của thị trường. 

Với phiên phục hồi nhẹ này cùng thanh khoản chưa thay đổi nhiều thì tâm lý thận trọng còn duy trì. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại với Vn-Index là 490 điểm và HNX-Index là 60 điểm. Trong phiên tới dự báo thị trường sẽ vận động
trong biên độ hẹp. Và xu thế đi ngang sẽ kéo dài đến cuối tuần. 

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.




