
Theo Cục Hải quan Hà Giang, EVN đã nộp khoản thuế ấn định và tiền phạt vi phạm hành
chính theo số thuế phải nộp mà cơ quan hải quan ban hành. Theo đó, ngày 2/8/2013, Cục
Hải quan Hà Giang đã ban hành quyết định ấn định số thuế phải nộp với Tập đoàn Điện
lực Việt Nam (EVN) là 107,127 triệu đồng tiền thuế nhập khẩu điện và 1,189 tỷ đồng thuế
giá trị gia tăng với mặt hàng điện nhập khẩu. Tiếp đó ngày 9/9/2013, EVN bị xử phạt vi
phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan với số tiền phạt là 118,911 triệu đồng.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hà Giang phải căn cứ pháp luật thu đúng, thu
đủ tiền thuế của EVN.

Quý 3, KSS có 28,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm mạnh so
với con số gần 95 tỷ đồng cùng kỳ. Do đó, lãi quý 3 đạt 1,35
tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 6,4 tỷ đồng quý 3/2012. Tuy
quý 3 hoạt động kinh doanh có phần giảm sút mạnh so với
cùng kỳ nhưng luỹ kế 9 tháng công ty lại đạt mức 8,6 tỷ
đồng lợi nhuận trong khi cùng kỳ thua lỗ nhẹ 507 triệu đồng.
Có sự sụt giảm mạnh lợi nhuận quý 3 là do nhà máy tuyển
luyện chì kẽm Ngân Sơn của công ty tạm dừng để sửa chữa
và bảo dưỡng lò. 

Dự án đưa điện lưới ra huyện đảo Cô Tô khởi công 4/11/2012, với tổng mức đầu tư
1.107 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Nguồn kinh phí của tỉnh
Q ả Ni h ừ â á h à h độ hội hó là 883 ỷ đồ à Tổ Cô Điệ

Riêng tháng 9, tập đoàn Hoa Sen đạt 56.732 tấn sản lượng
thành phẩm trong đó xuất khẩu đạt 26.262 tấn. Luỹ kế 12
há ố à lầ l đ 601 6 1 ấ à 2 8 04 ấ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế 9 tháng đầu năm của Cục thuế TP HCM, số nợ
thuế tạm kết đến hết tháng 9 là 18.482 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là hơn
14.000 tỷ đồng (chưa trừ các khoản nợ doanh nghiệp đang khiếu nại và các khoản nợ cần 
điều chỉnh do cơ chế khai, nộp). Trong những tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ
trọng tâm của Cục thuế là tập trung rà soát nợ, quán triệt và triển khai kế hoạch thu nợ,
trong đó yêu cầu các Phòng ban và Chi cục thuế quận huyện rà soát, xác định chính xác
số thuế còn nợ; giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đội, từng công chức. Với tổng số nợ thuế
hiện nay là 18.931 tỷ đồng, cơ quan này phấn đấu giảm xuống ở mức dưới 5% tổng thu
ngân sách. 

Nợ đọng thuế tại TPHCM hơn 18.000 tỷ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

EVN lại lằng nhằng tiền tỷ thuế nhập khẩu điệnTechcomSC 9 tháng lãi gần 100 tỷ đồng, tăng 58%

Quảng Ninh hoàn thành dự án đưa điện ra đảo Cô Tô

Quý 3, Khoáng sản Na Rì Hamico sụt giảm lãi mạnh so
với cùng kỳ do bảo dưỡng lò

Tập đoàn Hoa Sen ước lãi 580 tỷ đồng niên độ 2012-
2013, vượt 45% kế hoạch

quý III/2013 lãi sau thuế 23 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2012 lỗ
hơn 17 tỷ đồng. Điều này là nhờ doanh thu của TechcomSC
trong quý 3/2013 tăng đột biến, đạt 38 tỷ đồng, gấp 4 lần
quý III/2012. Trong đó mảng tư vấn phát hành trái phiếu đã
mang lại cho TCBS 34,5 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng
gần 91% tổng doanh thu quý 3. 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu tư vấn của TechcomSC đạt gần
112 tỷ, tăng 42% cùng kỳ 2012 và chiếm 82,35% tổng ,
doanh thu 9 tháng đầu năm.
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(Cập nhật 16h30 ngày 17/10/2013)

Cuối cùng, với việc lưỡng viện Quốc hội bỏ phiếu thông qua và chứ ký cuối cùng vô cùng
quan trọng của tổng thống Obama, nước Mỹ đã chính thức thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ, mà
công đầu phải kể đến Thượng viện, nơi các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ bước vào cuộc
đàm phán với tinh thần chắc chắn phải đạt được một thỏa thuận nào đó trước ngày 17/10.
Cụ thể, dự luật cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến ngày 7/2/2014 và tiếp tục vay nợ
đến ngày 15/1/2014, trong đó mức chi tiêu của chính phủ được giữ nguyên. 

Phiên giao dịch ngày thứ Tư, đồng USD tăng lên mức cao trong ba tuần so với đồng yên
và tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ chính khác (trong giỏ tiền tệ) do lạc quan rằng
thỏa thuận nhằm ngăn chặn Mỹ vỡ nợ và mở cửa trở lại chính phủ, vốn đang phải đóng
cửa một số cơ quan, đã trong tầm tay. Những cuộc đàm phán của Thượng viện Hoa Kỳ
về pháp lý để nâng giới hạn nợ của Mỹ và mở lại các cơ quan chính phủ đang gần đi đến
hoàn tất và một thỏa thuận có thể được công bố ngay sau đó, phụ tá cao cấp của một
thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết.
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Việt - Nga đẩy mạnh đầu tư, thương mại Sông Đà 9.01 bất ngờ thông qua việc sáp nhập vào Sông
Đà 9

Quảng Ninh từ ngân sách và huy động xã hội hóa là 883 tỷ đồng và Tổng Công ty Điện
lực miền Bắc là 284 tỷ đồng. Đây là dự án điện đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ
chôn ngầm cáp 22kV dưới đáy biển và rải dây điện 110kV trên không bằng khinh khí cầu.
Quy mô dự án gồm 23,226km đường dây 110kV 2 mạch; đường dây trên không 22kV; 8
trạm cắt 22kV; 18 trạm biến áp 22/0,4kV và 39,54km đường dây hạ áp; 1.197 công tơ đo
đếm cấp điện cho toàn bộ huyện đảo Cô Tô.

tháng, con số này lần lượt đạt 601.671 tấn và 278.504 tấn
tương đương chiếm 46% tổng sản lượng. Doanh thu thuần
tháng 9 đạt 1.075 tỷ đồng nâng luỹ kế 12 tháng thuộc niên
độ đạt 11.752 tỷ đồng. LNST tháng 9 đạt 8,6 tỷ đồng nâng
luỹ kế 12 tháng lên 580 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch
400 tỷ đồng cả niên độ.

Công ty cổ phần Sông Đà 9.01 (mã S91) vừa công bố Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 ngày
15/10/2013. Đại hội đã thông qua việc sáp nhập Sông Đà
9.01 vào Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9) bằng cách
chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp
của mình sang SD9 và chấm dứt sự tồn tại của S91 kể từ
ngày sáp nhập. Việc sáp nhập được thực hiện bằng cách
hoán đổi cổ phiếu với tỷ lệ 1:1. Số cổ phần SD9 phát hành
thêm tương ứng là 1,32 triệu đơn vị. 

+/-

-133.45

Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,7% so với năm trước; 7
tháng năm 2013 đạt 2,7, tăng 1,7% so với cùng kỳ và dự kiến cả năm khoảng 4 tỷ USD.
Về đầu tư, tính đến cuối tháng 8, Nga có 92 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn 2 tỷ USD,
xếp thứ 19 các nước, vùng lãnh thổ. Ở chiều ngược lại, Nga là nước đứng thứ 3 về đầu
tư của Việt Nam với 17 dự án, tổng số vốn 2,4 tỷ USD. Nhằm hướng đến mục tiêu kim
ngạch thương mại giữa 2 nước đạt 15 tỷ USD vào năm 2020, Phó Thủ tướng I.I Shuvalov
cho biết hiện Nga muốn tăng FTA với nhiều nước, trong đó sẽ ưu tiên đàm phán và ký
FTA thông qua việc thúc đẩy FTA giữa Việt Nam với Liên minh Hải quan Nga, Belarus,
Kazakhstan. 

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h30 ngày 17/10/2013) Trang 1
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

0.6

76

VN-Index tăng 0,63 điểm (+0,13%) lên 499,59 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt hơn 64 triệu đơn vị, trị giá 956,16 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 3,48 triệu đơn vị, trị giá 168,14tỷ đồng. Riêng HAG
thỏa thuận 2 triệu đơn vị đem lại tổng giá trị 41,4 tỷ đồng (chiếm 43,2%
tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu HAG toàn sàn). Toàn sàn HOSE có
116 mã tăng, 87 mã giảm và 76 mã đứng giá, trong đó nhóm Vn30 với
15 mã tăng, 4 mã giảm và 11 mã đứng giá. Đóng cửa, Vn30-Index tăng
0,64 điểm (+0,11%) lên 557,79 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt
nhất sàn HOSE gồm ITA (3,2 triệu đơn vị), PVT (2,87 triệu đơn vị),
HAG (2,63 triệu đơn vị), OGC (2,27 triệu đơn vị), IJJC (2,05 triệu đơn
vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,23 điểm (+0,38%) lên 61,36 điểm với tổng khối lượng 
giao dịch đạt 40,6 triệu đơn vị, trị giá 296,52 tỷ đồng. Trong đó giao dịch
thỏa thuận đạt 1,58 triệu đơn vị, trị giá 11,54 tỷ đồng. oàn sàn HNX
cũng có 116 mã tăng (bằng số mã tăng trên sàn HOSE), 70 mã giảm và 
73 mã đứng giá, trong đó nhóm HNX30 có 18 mã tăng, 5 mã giảm và 6
mã đứng giá. Đóng cửa, HNX30-Index tăng 0,9 điểm (+0,79%) lên
114,62 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất sàn HNX gồm SHB
(6,27 triệu đơn vị), VND (3,03 triệu đơn vị), SCR (2,94 triệu đơn vị),
DCS (2,52 triệu đơn vị), PVL (2,02 triệu đơn vị).
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2,822,858 696,051 

4,214,338

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 70 mã với tổng khối
lượng 4,2 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất mã KBC và
BTP với khối lượng lần lượt 372.000 đơn vị và 312.000 đơn vị. Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 31 mã với tổng khối lượng 2,86
triệu đơn vị và bán ra mã với tổng khối lượng 696.051 đơn vị. Trong đó,
họ mua mạnh SHB với khối lượng mua ròng gần 2,34 triệu đơn vị.

2,864,300

61.36
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp, áp lực chốt lời tăng
mạnh trong phiên hôm nay. Tuy ít phút đầu phiên sàn
này khởi sắc nhờ thông tin Mỹ được vượt qua được
những rắc rối về ngân sách và chính phủ chính thức mở
cửa trở lại ngày 17/10/2013. Chốt phiên, Vn-Index lùi lại
chỉ tăng 0.63 điểm lên 499.59 điểm. Thanh khoản giảm
nhẹ so với phiên trước đó với giá trị khớp lệnh đạt 800
tỷ đồng. Nỗ lực đạt 500 điểm đã bất thành trong 2 phiên
liên tiếp. Các chỉ báo kỹ thuật không có sự thay đổi nào
so với hôm qua. Các chỉ báo RSI và MFI phục hồi trở lại
cho thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường. 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. 

440 điểm

THỨ SÁU

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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67 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Bên sàn HNX, với kết quả kinh doanh tốt từ VND, cổ
phiếu này tăng mạnh trong phiên đã tạo hiệu ứng lan
tỏa sang các nhóm còn lại. Chốt phiên, HNX-Index ghi
được 0.23 điểm lên 61.36 điểm. Thanh khoản tăng
mạnh khi giá trị khớp lệnh tăng hơn 50% so với hôm
qua. RSI vẫn đang trong đà tăng là điểm tích cực. Tuy
MACD vẫn đang duy trì phía trên đường tín hiệu nhưng
xu thế đi ngang vẫn duy trì. Cùng với MFI tuy phục hồi
nhẹ nhưng vẫn đang trong xu thế giảm cho thấy dòng
tiền vẫn chưa thực sự trở lại thị trường. Bên cạnh đó dải
Bollinger tiếp tục co hẹp lại, đây là lực cản cho đà phục
hồi của chỉ số trong các phiên tới. Ngưỡng kháng cự
hiện tại với HNX-Index là 62 điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán Châu Á hưởng ứng thỏa thuận nâng trần nợ tại Mỹ. Các thị trường chứng khoán Châu Á từ
Australia đến Nhật Bản đều tăng trong phiên giao dịch sáng 17/10 sau khi Nghị viện Mỹ thông qua thỏa thuận
nâng trần nợ đạt được vào phút chót, giúp nước này thoát khỏi bờ vực của một vụ vỡ nợ. Thỏa thuận trên, do
các nhà lãnh đạo tại Thượng viện khởi xướng, đã được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua và sẽ sớm được
Tổng thống Barack Obama ký thành luật. Thỏa thuận này đạt được chỉ vài giờ trước khi bước sang ngày 17/10,
thời hạn chót mà theo Bộ Tài chính Mỹ thì chính phủ sẽ hết quyền vay tiền. Lúc 9h34 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI
Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 142,06 điểm, với 3 mã cổ phiếu tăng giá mới có 1 mã giảm giá. Chỉ số
MSCI của các cổ phiếu Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản leo lên đỉnh mới của 5 tháng khi tăng
0,4%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Honda Motor Co., hãng có khoảng 46% doanh số từ Bắc Mỹ, tăng
1,3% trên thị trường Tokyo. Cổ phiếu của Kansai Electric Power Co. tăng 2,6% sau khi công ty điện lực Nhật
Bản này bất ngờ công bố có lãi trong 6 tháng đầu năm. Cổ phiếu của Boral Ltd. tăng 5,9% sau khi hãng USG
Corp. nhất trí trả tới 575 triệu USD cho công ty của Australia này để thành lập liên doanh kinh doanh vật liệu xây
dựng ở Châu Á và Trung Đông.

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.

Thông tin chính phủ Mỹ đã vượt qua những rắc rối về ngân sách và chính thức mở lại Chính phủ Mỹ ngày
17/10/2013 đã giúp chứng khoán Mỹ khởi sắc. Hiệu ứng này đã giúp chứng khoán Việt Nam có giao dịch khởi
sắc ít phút buổi sáng. Tuy nhiên áp lực chốt lời đã khiến cả 2 sàn đóng cửa lùi lại. Vn-Index chinh phục không
thành công ngưỡng 500 điểm, đứng tại 499.59 điểm. HNX-Index tăng 0.38% lên 61.36 điểm.

Trang 4

Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công và mở cửa lại chính phủ trước khi thị trường mở cửa.
Cụ thể, Quốc hội thông qua gia hạn trần nợ đến ngày 07/02/2014, tài trợ cho hoạt động của Chính phủ đến hết
ngày 15/01/2014. Phiên sáng nay, cả 2 sàn đều khá hưng phấn, nhưng mức độ hưng phấn không đạt được như
kỳ vọng do kiềm chế ở nhóm cổ phiếu lớn như VNM, GAS, VCB và MSN. Trong khi đó bên sàn HNX không có
mức điều chỉnh rõ rệt như sàn Hose do các cổ phiếu đầu cơ vẫn tăng tốt. Giao dịch sôi động của HNX phiên nay
phải kể đến sự đóng góp của SHB, VND, VCG, PGS, AAA,KLS, SCR. Tính chung 7 mã này chiếm gần 53% tổng
giá trị khớp lệnh của sàn HNX trong cả phiên, trong khi phiên nay tổng thanh khoản tăng tới 59%, đạt 285 tỷ
đồng. Nhìn chung phiên nay là phiên khả quan cả về điểm số và thanh khoản khi cầu vẫn khá tốt trước áp lực
chốt lời lớn. Nhiều cổ phiếu có mức khá nên chốt lời cao là điều dễ hiểu. Vấn đề hiện tại là cầu có đủ sức để hấp
thụ hết lực cung trên hay không để tiếp tục đà tăng ngắn hạn khi mà dải Bollinger trên 2 sàn vẫn chưa mở ra.
Trạng thái giằng co dưới dải Bollinger của 2 chỉ số sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần.
 

Những lo ngại về nền kinh tế lớn nhất thế giới đã qua đi, đem lại lạc quan hơn cho nhà đầu tư trong nước. Đồng
thời, kết quả kinh doanh quý 3 cũng sắp được hé mở. Với kết quả tốt của chỉ số vĩ mô thì các doanh nghiệp
được kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh tốt hơn trong 2 quý cuối năm. Tuy nhiên, lực cản kỹ thuật vẫn cản đà
phục hồi của thị trường trong phiên tới, áp lực chốt lời sẽ gia tăng khi Vn-Index tiến sát tới 505 điểm và HNX-
Index tiến tới 62 điểm. Vấn đề hiện tại là dòng tiền phải thực sự cải thiện mới có thể giúp 2 chỉ số bứt phá
ngưỡng kháng cự hiện tại và tiếp tục xu thế tăng.

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.




