
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của Tập đoàn chỉ tăng
1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tổng doanh thu tăng
không nhiều nhưng lợi nhuận của VNPT trong 9 tháng qua
vẫn tăng tới 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cơ cấu
doanh thu, dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ nhất là dịch vụ giá
trị gia tăng nội dung, tăng khoảng 45% so năm ngoái; dịch
vụ băng rộng cáp quang - tăng 26% về doanh thu và đang
tiếp tục phát triển tốt về số lượng thuê bao.
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Dự kiến, cả năm 2013, Hà Nội thu được 126.000 tỷ đồng (đạt 84% kế hoạch đặt ra là
149.000 tỷ đồng). Như vậy, năm nay, Hà Nội sẽ thất thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng.
Ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, nguyên nhân do khó khăn
chung của nền kinh tế. 9 tháng qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ 
đạt 80.280 tỷ đồng, bằng 53,6% kế hoạch; tổng sản phẩm trên địa bànchỉ tăng 7,88%;
tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu ngân hàng; tồn kho ở một số ngành, lĩnh vực tuy có
giảm nhưng còn ở mức cao. Cùng với đó là việc trên 9.000 doanh nghiệp ngừng hoạt
động, làm giảm thu so với năm 2012 khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
ngành thuế hết sức khó khăn.

Năm 2013, Hà Nội thất thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lỗi hẹn tăng trưởng GDP 5,5%? �Lợi nhuận 9 tháng của VNPT tăng 28%

Đầu tư 624 triệu USD cho khu vực đồng bằng sông Mê Kông và Tây Nguyên 

Vinachem đạt 627,5 tỷ đồng lợi nhuận quý III

Dệt lưới Sài Gòn vượt 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Trước những diễn biến của kinh tế thế giới và hoàn cảnh nội tại, nhiều chuyên gia kinh tế
cho rằng, mục tiêu tăng trưởng 5,5% GDP của năm nay có khả năng không đạt được mà
phải sang năm 2014. Theo dự báo của Trung tâm nghiên cứu BIDV, năm nay có thể là
năm thứ 3 liên tiếp tăng trưởng kinh tế dưới 6%, GDP ở mức 5,1- 5,3%. Chuyên gia kinh
tế Cấn Văn Lực nhận định, tăng trưởng GDP năm nay dự báo sẽ ở mức thấp, tương
đương với năm 2009, khoảng 5,2- 5,3%. Phân tích cụ thể hơn, vị chuyên gia này chỉ ra
rằng, động lực tăng trưởng năm nay không phải do đầu tư nội địa mà cơ bản vẫn là do
xuất khẩu, giải ngân đầu tư FDI, ODA và một phần từ tổng cầu.

Giá trị sản xuất công nghiệp của Vinachem trong quý 3 đạt
10.436 tỷ đồng, tăng 2,8%, lũy kế 9 tháng đạt 31.477 tỷ
đồng, tăng 4,7%. Doanh thu quý 3 đạt 9.736 tỷ đồng, giảm
4,7%, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 33.370 tỷ đồng, tăng 2%
so với cùng kỳ. Lợi nhuận quý III đạt 627,5 tỷ đồng, lũy kế 9
tháng đạt 2.123 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước.
Công ty đặt mục tiêu quý IV đạt 12.378 tỷ đồng giá trị sản
xuất công nghiệp, cả năm đạt 43.856 tỷ đồng tăng 5,5% so
với năm 2012

Ngày 16/10/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á
(ADB) đã ký các Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho 2 dự án quan trọng
thuộc lĩnh vực giao thông với tổng trị giá vay hơn 500 triệu USD. Dự án Kết nối trung tâm
đồng bằng Mê Kông có tổng vốn đầu tư 886 triệu USD với sự hợp vốn tài trợ của ADB

ồ ố ể ầ

Quý 3, Dệt lưới Sài Gòn (SFN) có doanh thu thuần đạt 44,6
tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt
1,87 tỷ đồng tăng 12% so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng
đầu năm 2013, SFN đạt 5,75 tỷ đồng LNST tăng 11,22% so

ế
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Chiều ngày 14/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ của kỳ họp lần thứ hai Uỷ ban Hỗn hợp
Việt - Bỉ về Hợp tác Kinh tế đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ và nhiều hợp đồng hợp
tác quan trọng về kinh tế giữa các công ty của Bỉ và các đối tác Việt Nam. Về hợp tác
thương mại, kết quả hợp tác hai bên đang phát triển nhanh chóng. Năm 2012, kim ngạch
nhập khẩu của Việt Nam từ Vương quốc Bỉ đạt 411 triệu USD, tăng 18,7% so với năm
2011. 8 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu của Việt Nam sang Bỉ đạt 800 triệu USD, tăng
14% so với cùng kỳ năm 2012, nhập khẩu đạt 320 triệu USD, tăng 33%. Tính đến giữa
tháng 9/2013, các nhà đầu tư Bỉ hiện có 46 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng số
vốn đầu tư đăng ký đạt trên 136,9 triệu USD. Quy mô đầu tư bình quân của một dự án
đạt 2,98 triệu USD.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,168.01

Hợp tác kinh tế Việt - Bỉ: Tăng tiến nhanh trong quan hệ đối tác về kinh tế CNG Việt Nam lãi hơn 28 tỷ đồng quý 3/2013

với 410 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông
thôn phục vụ sản xuất cho các tinh Tây Nguyên có tổng vốn đầu tư 87,58 triệu USD,
trong đó ADB tài trợ 80 triệu từ nguồn vốn vay ưu đãi ADF

với cùng kỳ. Nhưng với việc đặt kế hoạch cả năm vỏn vẹn
4,73 tỷ đồng LNST, sau 9 tháng, SFN đã đạt 121% kế
hoạch đề ra. EPS 9 tháng đầu năm đạt gần 2.000 đồng.

Quý 3/2013, doanh thu thuần của CNG ở mức gần 261,2 tỷ
đồng tăng 24% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp đạt 53,78 tỷ
đồng tăng 36% so với quý 3/2012. Trong kỳ đáng chú ý chi
phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh
với mức tăng lần lượt 188,6% và 150,6% so với cùng kỳ
nên kết quả lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,2 tỷ đồng tăng
8,25% so với quý 3/2012. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh
thu đạt gần 709 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế hơn 94,63 tỷ
đồng, tăng lần lượt 24,78% và gần 3,4% so với 9 tháng đầu
năm 2012.
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Trung Quốc vẫn duy trì tăng trưởng vững chắc 
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Thượng viện Mỹ nối lại đàm phán tài khóa 

Cho dù có rất nhiều quan ngại trong nửa đầu năm nay nhưng các số liệu về nền kinh tế
của Trung Quốc trong quý III/2013 vẫn tích cực và cho thấy, khả năng duy trì tăng trưởng
vững chắc. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu trong tháng 9 vừa qua tăng
7,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục xu hướng tăng so với tháng 8. Theo phát ngôn
viên Zheng Yuesheng của cơ quan này, kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc tăng
3,3% trong tháng 9 (đã tính đến biến động tỷ giá), giảm so với mức tăng 7,1% của tháng
8 và 7,8% của tháng 7/2013.

Các lãnh đạo Thượng viện đang gấp rút đi đến thỏa thuận kết thúc bế tắc, sau kế hoạch
phút chót để tránh vỡ nợ của đảng Cộng hòa sụp đổ. Bản hiệp ước của Thượng viện
được thông báo vào sáng sớm hôm nay, mặc dù sự đồng thuận từ phía Hạ viện do các
đảng viên Cộng hòa kiểm soát vẫn còn chưa chắc chắn. Bên cạnh đó, Fitch đã dọa hạ
mức tín nhiệm AAA của Mỹ xuống mức âm. Khung đàm phán cho thấy tiến trình rõ ràng
nhất để kết thúc tình hình 16 ngày chính phủ đóng cửa, đồng thời gia hạn thêm quyền
vay nợ của Mỹ, sẽ kết thúc vào ngày mai.
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68

VN-Index tăng 3,24 điểm (+0,65%), lên 498,96 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 69,93 triệu đơn vị, tương đương giá trị 954,31 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 0,97 triệu đơn vị, trị giá 71,97 tỷ đồng.
Số mã tăng giá nhiều hơn so với phiên sáng khi có 142 mã kết thúc
phiên với sắc xanh, tăng 22 mã so với phiên sáng, trong khi số mã
giảm giá là 69 mã và 68 mã đứng ở mức tham chiếu. Trong nhóm
VN30, ngoài VSH, phiên chiều còn có thêm KDC và HPG giảm giá,
trong khi số mã tăng giá chỉ còn 21 mã so với 26 của phiên sáng. Kết
thúc phiên, VN30-Index tăng 3,25 điểm (+0,59%), lên 557,15 điểm. 

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 6.092.290 đơn
vị, trong đó, CTG được họ mua vào nhiều nhất là CTG với 961.110
đơn vị, KBC là 955.000 đơn vị, GMD là 473.240 đơn vị… Trên HNX,
nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.080.000 đơn vị trên HNX, trong đó
mua vào nhiều nhất là SHB với 1.517.000 đơn vị. Trong khi đó, họ bán
ra 666.800 đơn vị, với mã bị bán ra nhiều nhất là PVS với 357.400 đơn
vị.
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Tích cực hơn VN-Index, dù cũng bị đẩy lại khi vượt qua mốc 61,1
điểm, nhưng nhờ lực cầu hỗ trợ ở đợt ATC, HNX-Index cũng đóng cửa
trên mức 61,1 điểm. HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,6%), lên 61,12
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 25,59 triệu đơn vị, tương đương
giá trị 191,59 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,24 triệu đơn
vị, trị giá 11,89 tỷ đồng. SHB vẫn giữ vị trí số 1 về thanh khoản trên
HNX với 2,9 triệu đơn vị, đứng ở mức giá 6.800 đồng/cổ phiếu. Tuy
nhiên, trong đợt thỏa thuận, SHB cũng được giao dịch 1,35 triệu đơn
vị, trị giá hơn 9 tỷ đồng.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Khối ngoại đẩy vào mua mạnh trong phiên hôm nay đã
giúp chỉ số tăng mạnh ngay từ đầu phiên. Đóng cửa,
Vn-Index lùi lại khỏi mốc cao nhất trong phiên, chỉ tăng
3.24 điểm lên 498.96 điểm. Thanh khoản tăng mạnh
mẽ với mức tăng gần 40%. Mốc 500 điểm vượt không
thành công. Phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp đã hình
thành 2 cây nến xanh thân dài cho xu thế khác tích cực
cho thị trường. Đồng thời chỉ báo RSI và MFI phục hồi
trở lại cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường. 2
phiên phục hồi liên tiếp đã chính thức chấm dứt nhịp
điều chỉnh này. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn không mở
rộng lên và đang cản trên ở ngưỡng 505 điểm. Đồng
thời chỉ báo STO đã phục hồi khỏi ngưỡng quá bán vì
vậy lực mua có thể giảm bớt trong phiên tới. Dự báo
phiên tới, thị trường sẽ dao động giằng co quanh
ngưỡng 500 điểm.
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Mạnh

Yếu

Bên sàn HNX, hầu hết các mã giao dịch khá tích cực,
đặt biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đóng cửa, HNX-
Index chỉ còn tăng nhẹ 0.36 điểm lên 61.12 điểm.
Thanh khoản không cải thiện nhiều so với phiên trước
với giá trị khớp lệnh đạt hơn 180 tỷ đồng. Cây nến xanh
thân dài phiên nay đã giúp chỉ số phục hồi lên trên
đường MA(50). Tuy nhiên các chỉ báo chưa có sự thay
đổi nào. MACD vẫn đi ngang, điểm tích cực là RSI vẫn
đang phục hồi. Tuy nhiên MFI vẫn trong xu thế giảm
cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường. STO đã phục
hồi ra khỏi vùng quá mua vì vậy lực mua trong phiên tới
có thể giảm bớt. Dự báo phiên tới, HNX-Index sẽ vận
động quanh ngưỡng 61 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á ít biến động; thị trường theo dõi tình hình tại Mỹ. Chứng khoán Châu Á hết tăng lại giảm
trong phiên giao dịch sáng 16/10 khi các nhà làm luật tại Mỹ nối lại các cuộc thương lượng để tránh một vụ vỡ
nợ khi thời hạn cuối cùng để nâng trần nợ đang đến rất gần. Lúc 9h23 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương gần như không thay đổi, giao dịch tại 141,36 điểm, sau khi tăng giảm với biên độ 0,2%. Cứ 4 mã
giảm giá có 3 mã tăng giá. Thị trường ít biến động khi nhà đầu tư đang theo dõi cuộc thương lượng về ngân
sách tại Mỹ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell của Đảng Cộng hòa cho biết các nhà lãnh đạo Thượng viện đã tái
khởi động các cuộc thương lượng để tìm giải pháp cho chính phủ mở cửa trở lại và ngăn chặn một vụ vỡ nợ.
Ông McConnell và lãnh đạo phe đa số tại thượng viện là Harry Reid ‘‘đang lạc quan rằng một thỏa thuận sắp
đạt được,” theo một phát ngôn viên của ông Harry Reid. Trước đó trong ngày, họ đã ngừng các cuộc thương
lượng trong khi Hạ viện hủy cuộc bỏ phiếu về kế hoạch ngân sách tạm thời do các điều kiện của Đảng Cộng
hòa cản trở. “Các nhà lãnh đạo tại Thượng viện đang lạc quan và điều đó giúp hỗ trợ thị trường,” một chiến
lược gia của IG Ltd nhận định. “Hiện nay mọi thứ còn chưa rõ ràng nên mọi người có thể sẽ vẫn đứng ngoài thị
trường”. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Li & Fung Ltd., nhà cung cấp đồ chơi và quần áo cho hãng Wal-
Mart Stores Inc., giảm 0,9% trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu của Japan Tobacco Inc., công ty thuốc lá niêm
yết lớn nhất Châu Á, giảm 3,1% do tin hãng có thể nâng giá bán sau khi Nhật Bản tăng thuế tiêu thụ. Cổ phiếu
của GungHo Online Entertainment Inc. tăng 17% trên thị trường Tokyo sau khi hãng lập trình trò chơi trực tuyến
này và công ty mẹ là SoftBank Corp nhất trí mua 51% cổ phần tại hãng Supercell Oy của Phần Lan.
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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.

Trong phiên tới, Vn-Index sẽ dao động quanh ngưỡng 500 điểm, và HNX-Index dao động quanh ngưỡng 61
điểm. Những nhà đầu tư đã gia tăng cổ phiếu ở trong những phiên trước đó có thể tiếp tục nắm giữ, việc mua
vào trong giai đoạn này sẽ gặp rủi ro khá cao. Nhà đầu tư chờ tín hiệu bán. 

Mốc 500 điểm không được chinh phục thành công, nhưng có thể thấy phiên nay là phiên hưng phấn trên cả 2
sàn với mức tăng ghi nhận khá tốt trong phiên. Đồng thời thanh khoản cũng tăng đáng kể với mức tăng gần
40% với Hose và hơn 10% với HNX. Nhận thấy rằng, xu thế điều chỉnh đã chấm dứt và thị trường trở lại xu thế
tăng điểm ngắn hạn.

Trang 4

Độ rộng tăng điểm phiên nay khá tốt. VN-Index chốt phiên tăng 0,65% với 22 mã trần và 121 mã tăng, 10 mã
sàn và 58 mã giảm. Nhờ giao dịch tăng trở lại ở nhóm cổ phiếu lớn, những mã tạo thanh khoản chủ đạo, cả hai
sàn đã đạt con số 1.062 tỷ đồng giá trị giao dịch khớp lệnh, tăng 32% so với phiên trước. Như vậy chuỗi phiên
ngàn tỷ bị đứt quãng sau 3 phiên đã được nối lại. Nhà đầu tư nước ngoài là yếu tố quan trọng đóng góp vào
mức thanh khoản và biến động giá hôm nay. Rổ VN30 được khối này dốc tiền mua ào ạt. Khoảng 97,5 tỷ đồng
đã được sử dụng để mua vào và giá trị ròng xấp xỉ 76,1 tỷ đồng. Trên toàn sàn HSX, khối này mua ròng 73,9 tỷ
đồng. Tính cả sàn lẫn riêng rổ VN30, hôm nay là ngày mua ròng lớn nhất kể từ phiên ngày 8/10 vừa qua. Sự
quay trở lại của khối ngoại đã kích thích dòng tiền trở lại thị trường, đặc biệt là dòng đầu cơ đang hấp dẫn dòng
tiền khá tốt. Thị trường có được sự sôi động phiên nay cũng nhờ giao dịch ở nhóm đầu cơ này. Xu thế điều
chỉnh tạm thời chấm dứt, tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy ngưỡng cản 505 điểm là ngưỡng cản khó
khăn cho chỉ số khi dải Bollinger vẫn chưa mở ra.

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.




