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Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2013 của
MMC đạt 3,5 tỷ đồng, giảm hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ
2012. Quý 3 năm nay công ty phải giảm trừ doanh thu tới
739 triệu đồng, chiếm 20,8% doanh thu trong kỳ. Đó là
nguyên nhân chính khiến công ty lỗ gộp 263 triệu đồng quý
3/2013. Kết thúc quý 3, công ty báo lỗ 1,2 tỷ đồng. Bình
quân mỗi cổ phiếu MMC phải "gánh" một khoản lỗ 370
đồng. Lũy kế 9 tháng, MMC lỗ ròng gần 5 tỷ đồng, trong khi
cùng kỳ 2012 công ty lỗ ròng 4,2 tỷ đồng. 
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Ngày 20/10, bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, trưởng phòng hợp tác kinh tế đối ngoại (Sở Kế
hoạch - đầu tư TP Cần Thơ), cho biết chưa thể điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án
nhà máy lọc dầu Cần Thơ để dự án thực hiện các bước tiếp theo. Nguyên nhân Công ty
TNHH nhà máy lọc dầu Cần Thơ (chủ đầu tư) vẫn chưa thực hiện việc ký quỹ 3% trên
tổng mức đầu tư để chứng minh năng lực tài chính (tương đương khoảng 210 tỉ đồng).
Theo bà Phương, chủ đầu tư cho rằng số tiền ký quỹ quá lớn nên đề nghị chỉ ký quỹ 3%
dựa trên tổng mức đền bù, giải phóng mặt bằng, khoảng 7 tỉ đồng. Dự án nhà máy lọc dầu
Cần Thơ được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2008 có diện tích 250ha, công suất
2 triệu tấn/năm với số vốn đăng ký 538 triệu USD. 

Dự án lọc dầu trăm triệu USD kẹt ký quỹ 210 tỉ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đã thu được 3.990 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ từ ô tôMMC: "Gánh" thuế xuất khẩu, quý 3 lỗ ròng 1,2 tỷ

Hà Nội: Tăng nộp ngân sách gần 7.000 tỉ đồng 

PDC: Chi phí quản lý tăng vọt, quý 3 lãi vỏn vẹn 566 triệu
đồng

Lợi nhuận sau thuế CCI 9 tháng đầu năm đạt 44,4% kế
hoạch 2013

Năm 2013, khả năng tài chính của Quỹ BTĐB TƯ đạt trên 6.400 tỉ đồng. Trong đó, ngân
sách cấp 1.500 tỉ đồng và số thu từ phương tiện dự kiến đạt trên 4.921,2 tỷ đồng, do có
khoảng 30% số phương tiện nộp phí cho kỳ đăng kiểm đến hết năm 2014, thậm chí nhiều
chủ xe chưa đến kỳ đăng kiểm đã đi nộp phí. Số tiền được chi theo kế hoạch năm 2013
của Quỹ TƯ là 4.100 tỷ đồng, gồm chi 1.196,41 tỷ đồng để bảo trì thường xuyên 102
tuyến quốc lộ với tổng chiều dài gần 18.000km và chi trên 2.664 tỷ đồng để sửa chữa định
kỳ 904 dự án. Tính đến ngày 30/9, tiền phí thu được từ ô tô là 3.990 tỷ đồng và Bộ Tài
chính đã cấp 1.125 tỷ đồng. Quỹ đã chi 3.613 tỷ đồng, đạt 88,1% kế hoạch cả năm, giá trị
khối lượng thực hiện đến hết tháng 9 đạt trên 82%.

Doanh thu và lợi nhuận quý 3 nhìn chung đều giảm so với
cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng
đáng kể từ 1,7 tỷ đồng quý 3/2012 lên 2,8 tỷ đồng quý 3
năm nay. Vì vậy, kết quả kinh doanh quý 3 của PDC không
lấy gì sáng sủa với lợi nhuận vỏn vẹn 566 triệu đồng, giảm
61,4% so với cùng kỳ 2012. Lũy kế 9 tháng, PDC báo lãi 4 tỷ
đồng, giảm 12% so với 9 tháng đầu năm 2012. Sau 9 tháng,
PDC mới chỉ hoàn thành 58,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm
2013 

Tình hình kinh doanh khó khăn, vấn đề thu ngân sách được đánh giá khó hoàn thành kế
hoạch dự toán. Để chống thất thu ngân sách, thời gian qua Cục Thuế Hà Nội đã triển khai

hiề biệ há hằ hố i lậ h hồi h ế đ Đế hế há 9 h â

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2013 công ty đạt hơn 340
tỷ đồng, đạt 68,9% kế hoạch năm và tổng chi phí hơn 326 tỷ
đồ đ 0 % kế h h ă LNTT 9 há đầ ă đ

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h00 ngày 21/10/2013)
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Theo kết quả điều tra khảo sát vừa được Cục Thống kê tỉnh Long An công bố cho biết,
Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Long An tăng 0,20% so với
tháng trước. Trong đó hàng hóa tăng 0,40% nhưng dịch vụ giảm nhẹ 0,34%; bình quân
cùng kỳ so với năm trước tăng 6,80%. Trong hàng hóa, nhóm ngành lương thực – thực
phẩm tăng 0,46% ( lương thực tăng 0,07% và thực phẩm tăng 0,58%), nhóm ngành phi
lương thực – thực phẩm tăng 0,33%. Trong 11 yếu tố cấu thành trong tháng 10 năm 2013,
3 nhóm có chỉ số giá giảm, 8 nhóm có chỉ số giá tăng. So với tháng 12 năm 2012, chỉ số
giá tiêu dùng trong tháng 10 năm 2013 của tỉnh Long An đã tăng 5,72%; trong đó hàng
hóa tăng 3,31% và dịch vụ tăng mạnh đến mức 12,90%

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,399.65

CPI Long An tháng 10 tăng 0,20% so với cùng kỳTSC giải quyết được 130 tỷ đồng tồn kho, trả được 210
tỷ đồng nợ trong 9 tháng

nhiều biện pháp nhằm chống gian lận, thu hồi thuế nợ đọng. Đến hết tháng 9, thu ngân
sách đạt 80.280 tỉ đồng - bằng 53,6% dự toán. Trong đó, cơ quan thuế tập trung vào các
"điểm nóng" về gian lận sử dụng hóa đơn GTGT, gian lận hoàn thuế GTGT, chống thất
thu, giảm nợ đọng, qua đó tăng thu ngân sách 6.895 tỉ đồng. Cụ thể, có 6.514 DN đã điều
chỉnh kê khai theo đúng thực tế với số thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm là 85 tỉ đồng. 

đồng, đạt 70,5% kế hoạch năm. LNTT 9 tháng đầu năm đạt
gần 15 tỷ đồng, hoàn thành 46,3% kế hoạch năm. Thuế
TNDN công ty là 3,79 tỷ đồng. LNST là 11,11 tỷ đồng, hoàn
thành 44,4% kế hoạch năm. 3 tháng cuối năm 2013 công ty
phấn đấu đạt 149,2 tỷ đồng doanh thu, hơn 18 tỷ đồng
LNTT, LNST đạt 13,53 tỷ đồng

TSC đã giảm được số dư hàng tồn kho từ 127 tỷ đồng đầu
năm còn 23 tỷ đồng cuối quý 3. Khá nhiều chỉ tiêu tài chính
của công ty thay đổi mạnh trong 9 tháng đầu năm. Cùng với
việc giảm được nợ vay, chi phí lãi vay quý 3/2013 chỉ còn
1,11 tỷ , giảm mạnh so với mức 9,85 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy
kế 9 tháng, lãi vay chỉ còn 9,15 tỷ, cùng kỳ hơn 68 tỷ. Giảm
được áp lực trả lãi, TSC bắt đầu có lãi 1,74 tỷ đồng quý 3 và
8,68 tỷ 9 tháng trong khi cùng kỳ lỗ lần lượt là 3,56 tỷvà hơn
49 tỷ.
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8,854.83

14,693.57

Nhật Bản xuất khẩu thấp hơn dự báo làm khó thủ tướng Shinzo Abe

-10.27

-12.40 4,273.63

Đồng yên yếu đi sau khi chứng khoán châu Á tăng

Xuất khẩu Nhật tháng 9 tăng thấp hơn dự báo của các chuyên gia, mang đến thách thức
cho thủ tướng Abe trong việc giữ đà nền kinh tế. Bộ tài chính Nhật Bản vừa cho biết xuất
khẩu tháng 9 tăng 11% so với cùng kỳ, thấp hơn tháng 8 với mức 14,6% và dưới mức
15,6% theo dự báo của 24 nhà kinh tế học trong khảo sát do Bloomberg tiến hành. Nhập
khẩu tăng 16,5%, dẫn đến thâm hụt thương mại 932,1 tỷ yên. Thủ tướng Abe đang muốn
giữ đà khôi phục với các chính sách kích thích tiền tệ và tài khóa bằng cách triển khai các
phương pháp phát triển.

Đồng yên giảm giá so với 16 tiền tệ chủ chốt sau khi xuất khẩu Nhật thấp hơn so với dự
đoán. Đồng yên giảm 0.4%, tương đương 1 yên quy đổi bằng 98,06 đô la, vào lúc 15h01',
theo giờ Tokyo. Trong khi đó. chứng khoán châu Á và chỉ số tương lai trên các sàn chứng
khoán châu Âu tăng khi các nhà đầu tư dự đoán cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giãn
thời gian cắt giảm kích kích thích. Chỉ số tương lai trên sàn Euro Stox 500 tăng 0.3% và
chỉ số S&P tăng 0,2%. Bạc tăng giá 1,2% trong khi lúa mì chạm ngưỡng tăng trong 4
tháng.

(Cập nhật 17h00 ngày 21/10/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

501.57

1,489.93

66

112,333,650

152
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0.74

64

VN-Index tăng 0,74 điểm (+0,15%), lên 501,57 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 112,33 triệu đơn vị, tương đương tổng giá trị giao dịch đạt
1.489,93 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 2,4 triệu đơn vị, trị giá
147,75 tỷ đồng. Số mã tăng và giảm cũng nhiều hơn so với phiên sáng.
Trong khi có thêm 4 mã đóng cửa với sắc xanh, nâng tổng số mã tăng
giá lên 152 mã, thì số mã giảm giá cũng nhiều thêm 21 mã, nâng số mã
có sắc đỏ lên 66 mã. Trong nhóm VN30, ngoài VCB, có thêm 5 mã
khác đóng cửa dưới mức tham chiếu là OGC, MBB, HPG, DRC và
CSM. Trong khi số mã tăng giá chỉ còn 15 mã so với 21 mã của phiên
sáng. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 1,92 điểm (+0,34%), lên 561,3
điểm. ITA có phiên giao dịch cực kỳ sôi động khi có tới hơn 11,27 triệu
đơn vị được khớp

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại phiên chiều mua vào rất mạnh, nâng tổng khối
lượng mua cả phiên lên 6.402.280 đơn vị, trong đó, mua vào lớn nhất
là HAG với 649.340 đơn vị. Tiếp theo là CTG với 397.890 đơn vị, GMD
267.260 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư tiếp tục mua ròng với mức mua
chủ yếu là SHB. Cụ thể, họ mua vào tổng cộng 2.541.400 đơn vị, trong
đó mua vào SHB đã là 1.651.000 đơn vị. Trong khi đó, họ chỉ bán ra
467.557 đơn vị, với mã bị bán ra nhiều nhất là PVS 202.000 đơn vị. 

2,541,400 

61.93

4,388,830 467,557

6,402,280
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TỔNG KL

372.18

51,613,363

TỔNG QUAN GD NĐTNN

133

64

61

0.41

SÀN HCM

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index tăng 0,41 điểm (+0,67%), lên 61,93 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 51,61 triệu đơn vị, tương đương giá trị 372,18 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 1,95 triệu đơn vị, trị giá 13,85 tỷ đồng.
Toàn sàn có 133 mã tăng, 64 mã giảm, 61 mã đứng giá. Trong đó,
nhóm HNX30 đóng góp 19 mã tăng, 6 mã giảm và 3 mã đứng giá. Kết
thúc phiên, HNX30-Index tăng 1,09 điểm (+0,95%), lên 115,92 điểm.
SHB và SCR là 2 mã có khối lượng khớp lớn nhất trên sàn HNX với
gần 6,58 triệu cổ phiếu và 6,24 triệu cổ phiếu được khớp. Trong khi
SHB vẫn giữ được mức giá của phiên sáng 7.000 đồng/cổ phiếu, tăng
nhẹ 100 đồng, thì SCR từ mức tăng 300 đồng, lên mức 6.000 đồng/cổ
phiếu của phiên sáng, chỉ còn tăng 100 đồng, lên 5.800 đồng/cổ phiếu
khi chốt phiên chiều.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Vn-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với giao dịch
khởi sắc ở hầu hết các mã penny và thanh khoản gia
tăng cho thấy dòng tiền đã vào thị trường, giá trị khớp
lệnh đạt hơn 1300 tỷ đồng, tương đương với khối lượng
khớp lệnh đạt hơn 109 triệu cổ phiếu. Đây là mức cao
nhất đầu tháng 2 tới nay. Tuy nhiên kết thúc phiên vẫn
bằng cây nến nhỏ cho thấy tâm lý giằng co vẫn hiện hữu
khi Vn-Index tiến tới ngưỡng 505 điểm. Bên cạnh đó
MACD tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu. Bên cạnh
đó MFI vẫn vận động hẹp chưa cho tín hiệu rõ nét về
dòng tiền trở lại thị trường. Bên cạnh đó việc STO đang
phục hồi mạnh vào vùng quá mua vì vậy áp lực điều
chỉnh kỹ thuật là khá cao. Dải Bollinger vẫn tiếp tục co
lại là lực cản cho đà phục hồi trong phiên kế tiếp.
Ngưỡng 505 điểm vẫn là ngưỡng cản kỹ thuật ở thời
điểm này. 

440 điểmD
EX
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457 điểm
495 điểm

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Giao dịch có phần khởi sắc hơn tuần trước đó với biên
độ dao động khá lớn. Đóng cửa, HNX-Index tăng 0.67%
lên 61.93 điểm, trong phiên có lúc chỉ số này đạt 62.3
điểm. Phiên nay đường giá đã bắt đầu ra khỏi dải trên
của Bollinger, đồng thời STO đang ở trong vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh trong phiên kế tiếp là khá
cao. Bên sàn này, MACD tiếp tục phục hồi khá tốt là tín
hiệu tích cực, cùng với RSI đang tăng mạnh ủng hộ xu
thế phục hồi. Tuy nhiên dải Bollinger chưa có tín hiệu về
mở rộng lên phía trên sẽ là lực cản cho đà phục hồi của
chỉ số. Trong phiên tới, áp lực điều chỉnh còn tiếp diễn
và HNX-Index sẽ dao động quanh ngưỡng 62 điểm. 

65 điểm
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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 tăng lên mốc cao nhất trong 5 tháng nhờ đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ
hoãn việc giảm chương trình kích thích. Lúc 12h23 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng
0,2% lên 143,76 điểm, với 3 mã cổ phiếu tăng có 2 mã giảm giá. Chỉ số này đã tăng 1,8% trong tuần trước sau
khi Trung Quốc công bố tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh lên và nhà đầu tư chuyển sự tập trung từ việc chính
phủ Mỹ đóng cửa sang thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm chương trình mua trái phiếu. 
“Thị trường sẽ tiếp tục tăng nhờ yếu tố kinh tế cơ bản cải thiện và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hoãn việc
giảm kích thích”, một chuyên gia của hãng White Funds Management nhận định. “Trong khi chính phủ Mỹ vẫn
cần làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn đề nợ và ngân sách, chúng ta sẽ bước sang năm 2014 với khả năng
phục hồi cùng lúc tại Châu Âu, Châu Á và Mỹ.” Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,4% khi số liệu cho thấy xuất
khẩu của nước này trong tháng 9 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước và khi Thống đốc Ngân hàng trung
ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda nói rằng kinh tế nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ vừa phải. Các nhà
hoạch định chính sách sẽ vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng cho đến khi lạm phát đạt 2%. Cổ phiếu của
Canon, hãng sản xuất máy ảnh lớn nhất thế giới, tăng 1,6% khi đồng Yên giảm giá thúc đẩy triển vọng lợi nhuận
của các hãng xuất khẩu Nhật Bản. Cổ phiếu của Tencent Holdings vọt lên mức cao kỷ lục trên thị trường Hồng
Kông, vượt mức tăng của các công ty Internet khác, khi doanh số của công ty đầu ngành là Google vượt dự
đoán của thị trường. Cổ phiếu của Qantas Airways giảm 5,6%, phiên giảm thứ 2 liên tiếp, sau khi hãng máy bay
lớn nhất Australia này tuần trước nói rằng họ dự kiến khả năng sinh lời từ mảng máy bay chở khách sẽ thấp
nhất trong hơn một thập kỷ.
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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.

VN-Index vẫn dao động dưới ngưỡng kháng cự 515 điểm thì chưa thể kỳ vọng về sự bứt phá của 2 sàn. Hiện tại
một số tín hiệu quá mua đã xuất hiện, áp lực bán trong các phiên tới sẽ rất lớn đặc biệt ở nhóm cổ phiếu đầu cơ
đã tăng giá với lợi nhuận đáng kể. Dự đoán phiên tới, Vn-Index tiếp tục dao động quanh ngưỡng 500 điểm với
ngưỡng cản 505 điểm, và HNX-Index sẽ giằng co tại ngưỡng 62 điểm. 

Nhóm cổ phiếu Penny tiếp tục dậy sóng là nguyên nhân khiến cả 2 sàn giao dịch rất sôi động sau khi UBCK đã
thông báo về việc hoàn tất xây dựng Nghị định hướng dẫn riêng về chứng khoán phía sinh. Tuy điểm số không
có sự cải thiện rõ nét nhưng thanh khoản tăng đột biến. Đây là mức thanh khoản cao nhất kể từ đầu tháng 3 tới
nay. Thanh khoản là một tín hiệu tích cực tuy nhiên vẫn chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. 

Trang 4

Cả 2 sàn có phiên phục hồi khá tốt ngay từ đầu phiên và sức mua gia tăng dần trong phiên. Tuy nhiên áp lực
chốt lời ở cuối phiên chiều đã khiến cả 2 sàn phải đóng cửa lùi về gần với giá mở cửa. Vn-Index chốt tại 501.57
điểm, tăng 0.15%, trong khi HNX-Index chốt tại 61.93 điểm tăng 0.67% so với giá tham chiếu. Đã lâu rồi sàn
Hose mới có khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 100 triệu như phiên nay đạt hơn 109 triệu đơn vị (ngoại trừ
phiên 01.10 với khối lượng hơn 102 triệu đơn vị) gần gấp đôi khối lượng giao dịch trung bình. Trong khi sàn
HNX phiên nay cũng đạt khối lượng khớp lệnh gần 50 triệu đơn vị, tương đương với giá trị khớp lệnh đạt hơn
370 tỷ đồng. Đã lâu rồi mới thấy được sự sôi động của dòng cổ phiếu đầu cơ như phiên nay và dòng tiền vào
mã đầu cơ chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự luân phiên tăng điểm ở những mã này sẽ giữ lửa cho thị trường.
Phiên hôm nay cầu trong nước giữ vai trò chủ đạo, vì thực tế giao dịch của khối ngoại có phần sụt giảm so với
phiên trước khi mua vào trên 2 sàn gần 300 tỷ đồng, và bán ra hơn 200 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán
bên sàn HNX có dấu hiệu dòng tiền vào mạnh hơn vì đã lâu rồi nhóm này mới có giao dịch tốt như vậy. Có lẽ kết
quả kinh doanh quý 3 được công bố ở một số doanh nghiệp chứng khoán hàng đầu khá khả quan đã khiến nhà
đầu tư kỳ vọng về sóng cổ phiếu ngành chứng khoán. Tuy nhiên, xét về xu thế chung của thị trường thì cả 2 sàn
chưa thực sự có sự bứt phá về điểm số để thoát khỏi xu thế đi ngang 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.




