
Theo số thống kế của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 10, kim ngạch xuất khẩu của cả
nước đạt 5,75 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt 5,86 tỷ USD. Như vậy, nửa đầu tháng 10,
cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thâm hụt gần 113 triệu USD. Lũy kế từ đầu
năm đến ngày 15/10, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 101,93 tỷ USD, tăng 15,7%;
kim ngạch nhập khẩu đạt 102,24 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Như vậy,
tính từ đầu năm đến 15/10, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thâm hụt 309,78
triệu USD. Với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nửa đầu tháng 10, kim
ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt gần 3,69 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu đạt
gần 3,3 tỷ USD; xuất siêu 392 triệu USD. 

Doanh thu thuần đạt 303,3 tỷ đồng giảm 55% so với cùng kỳ
năm ngoái. Tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh
thu thuần lại giảm mạnh nên lợi nhuận gộp đạt 12,6 tỷ đồng
chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong kỳ chi phí QLDN tăng
cao nên kết quả PPS lãi ròng 4,2 tỷ đồng giảm 34% so với
cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, PPS đạt
18,6 tỷ đồng LNTT, với kế hoạch đạt 23,06 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế thì PPS đã hoàn thành được hơn 80% kế
hoạch.

Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ vừa hoàn thành cuộc điều tra kỳ vọng lạm phát tháng 10.2013
của các tổ chức tín dụng. Cuộc điều tra được tiến hành trong khoảng thời gian từ cuối
há 9 2013 đế đầ há 10 2013 đối ới á ổ hứ í d à hi há h â hà

"È cổ" gánh lãi vay nên dù có lãi gộp 313 tỷ đồng thì HT1
cũng không tránh khỏi mức lỗ gần 73 tỷ đồng quý 3/2013.
Kế ả l i h ậ " ỏ " 6 há đầ ă hú hố bị

Theo nguồn số liệu từ Cục thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,57% so
tháng trước và tăng 6,89% so với cùng kỳ năm trước. Tháng này, có 8/11 nhóm hàng
tăng so tháng trước, trong đó có 2 nhóm hàng tăng cao làm ảnh hưởng đến chỉ số giá
tháng này là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 1,01%) và nhóm hàng nhà ở, điện,
nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 0,7%) một phần là do điều chỉnh giá nước sạch
từ ngày 1/10, có 2 nhóm bằng so tháng trước là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo
dục. Nhóm giao thông là nhóm duy nhất giảm (giảm 0,24%). Chỉ số giá tiêu dùng bình
quân 10 tháng tăng 6,25% so cùng kỳ, có 10/11 nhóm hàng tăng, duy nhất có nhóm hàng
Bưu chính viễn thông là giảm (giảm 0,18%).

CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,57%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nửa đầu tháng 10 nhập siêu gần 113 triệu USDLafoco thoát khó, báo lãi 19,5 tỷ 9 tháng đầu năm

Kỳ vọng CPI tháng 10 tăng 0,76%

PV Power Service hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận
cả năm sau 9 tháng

Đau đầu với lãi vay, tỷ giá, Xi măng Hà Tiên 1 báo lỗ hơn
70 tỷ đồng 9 tháng

Doanh thu riêng quý 3 đạt 212 tỷ đồng, giảm 22% nhưng
ngành điều bớt khó nên công ty giải quyết được hơn một
nửa hàng tồn kho tồn đọng đầu năm với mức giá có lãi gộp.
Dư nợ vay ngân hàng đã giảm mạnh từ 136 tỷ đồng đầu
năm còn 88 tỷ đồng cuối quý 3 trong bối cảnh mặt bằng lãi
suất giảm giúp Lafoco không quá đau đầu với lãi suất. Luỹ
kế 9 tháng đầu năm, với những thuận lợi nêu trên, Lafoco
báo lãi 19,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ khủng 144 tỷ
đồng 9 tháng năm 2012. 
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Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), ông Ben Broadbent,
cho rằng BoE có vẻ chậm trễ trong việc tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục hiện nay để
không làm ảnh hưởng đến người đi vay mua nhà. Kể từ năm 2009, BoE đã giữ lãi suất
thấp kỷ lục 0,5% và đã bơm 600 tỷ USD vào nền kinh tế kể từ khi khủng hoảng tài chính
diễn ra. Tháng 8/2013, BoE vẫn quyết định giữ nguyên lãi suất cho đến khi tỷ lệ thất
nghiệp trong nước giảm xuống mức 7%, mà theo một số dự báo thì phải mất ít nhất ba
năm nữa tỷ lệ thất nghiệp mới có thể đạt mức này.

Ngân hàng trung ương Nga (CBR) cho biết đang giới hạn tổng lượng tiền can thiệp trên
thị trường ngoại hối từ 120 triệu USD/ngày xuống còn 60 triệu USD/ngày, nhằm mục tiêu
tự do hóa đồng rúp (RUB) vào năm 2015. Hiện nay, đồng rúp đang được trao đổi trên thị
trường ngoại hối nhưng CBR vẫn tiến hành hoạt động mua bán ngoại tệ khi giá trị của
đồng rúp vượt ra ngoài phạm vi giới hạn nhất định, để đạt được mục tiêu kiểm soát giá
đồng nội tệ so với các loại tiền tệ khác trong rổ tiền tệ.
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EU: Thành lập trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt NamHSC doanh thu tự doanh quý 3 gấp 8 lần cùng kỳ 2012, 9 
tháng lãi sau thuế 180 tỷ đồng

tháng 9.2013 đến đầu tháng 10.2013 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng
nước ngoài tại Việt Nam. Theo kết quả, CPI tháng 10.2013 được các tổ chức tín dụng kỳ
vọng tăng khoảng 0,76% so với tháng liền trước, thấp hơn so với mức tăng 1,06% của
tháng 9.2013 và 0,85% của cùng kỳ năm 2012. Tốc độ tăng CPI cả năm 2013 được các tổ
chức tín dụng kỳ vọng ở mức 7%, thấp hơn mức kỳ vọng 7,05% được xác lập tại cuộc
điều tra tương tự tiến hành vào tháng 9.2013.

Kết quả lợi nhuận "mỏng" 6 tháng đầu năm phút chốc bị
khoản lỗ lớn quý 3 lấy hết. Luỹ kế 9 tháng, công ty xi măng
Hà Tiên với tổng tài sản hơn 13.000 tỷ đồng và vốn điều lệ
1.980 tỷ đồng đã bị lỗ 70 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ gần 30 tỷ đồng.
Riêng 9 tháng năm 2013, công ty đã phải chi hơn 600 tỷ
đồng trả lãi vay.

quý 3/2013 HSC đạt 56,52 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ năm
trước. Doanh thu của HSC trong quý 3/2013 đạt gần 142 tỷ
đồng, tăng 24% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng doanh
thu của HSC đạt 436 tỷ đồng, giảm 2% cùng kỳ 2012. Lũy
kế 9 tháng, doanh thu môi giới của HSC đạt 118 tỷ đồng,
gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, doanh thu tự doanh đạt 82
tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước, doanh thu tư vấn
đạt 15 tỷ đồng, tăng 33% cùng kỳ năm trước.
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-122.16

Ngày 21/10, tại TP.HCM, Liên minh châu Âu (EU) và Phòng Công nghiệp -Thương mại
Pháp tại Việt Nam đã kí kết dự án thành lập Trung tâm hỗ trợ DN vừa và nhỏ của châu Âu
tại TP.HCM. dự án này nhằm thành lập một Trung tâm hỗ trợ DN vừa và nhỏ của châu Âu
tại TP.HCM với tổng kinh phí dành cho dự án khoảng 4 triệu Euro. Đây là nỗ lực tập thể
của các nước thuộc EU nhằm mang lại hiệu quả đồng bộ và mạnh mẽ nhất cho DN vừa
và nhỏ của châu Âu tại Việt Nam. Trung tâm sẽ hỗ trợ cho các các DN vừa và nhỏ của
châu Âu mới đến Việt Nam có thể tiếp cận với các chính sách thương mại và đầu tư tại
Việt Nam, hỗ trợ các DN trong việc tìm kiếm đối tác tin cậy, bạn hàng cung ứng vật tư,
dịch vụ nhằm đà cho các DN phát triển tại thị trường Việt Nam
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-1,0

65

VN-Index giảm 1 điểm (-0,2%), xuống 500,57 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 74,97 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.041,67 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,45 triệu đơn vị, trị giá 174,2 tỷ
đồng. CTI, HAG và SII là những mã có giao dịch thỏa thuận lớn nhất,
từ gần 1,2 triệu đơn vị đến 1,6 triệu đơn vị. Trong khi đó, VNM là mã
đóng góp lớn nhất về giá trị trong phiên thỏa thuận với 72,5 tỷ đồng cho
0,5 triệu đơn vị được sang tên. Lực mua gia tăng cũng giúp cho số mã
tăng điểm nhiều hơn trong phiên chiều, với 82 mã tăng, trong khi có
132 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chí số VN30-Index cũng giảm 0,94
điểm (-0,17%), xuống 560,36 điểm với 7 mã tăng, 5 mã đứng giá và 18
mã giảm giá.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index cũng hồi nhẹ vào cuối phiên và đóng cửa ở mức 61,66
điểm, giảm 0,28 điểm (-0,45%). Trong khi HNX30-Index cũng giảm 0,95
điểm (-0,82%), xuống 114,99 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trong
phiên hôm nay là 29,74 triệu đơn vị, tương đương giá trị 254,13 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,07 triệu đơn vị, trị giá 43,78
tỷ đồng. Riêng VCS là mã được thỏa thuận lớn nhất với 4,1 triệu đơn vị
được sang tên. Phiên này có 5 mã có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn
vị trên HNX là SHB (2,4 triệu đơn vị), SCR (2,23 triệu đơn vị), VCG
(1,82 triệu đơn vị), VND (1,42 triệu đơn vị), KLS (1,32 triệu đơn vị).
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3,782,230 490,100

3,646,270 

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại mua vào với tổng khối lượng là 3.646.270 đơn
vị và bán ra 3.646.270 đơn vị, mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất
trên HOSE trong phiên hôm nay là SBT với 320.700 đơn vị, đứng thứ 2
sau SBT và trên TDH là ITA với 214.360 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư
nước ngoài mua vào 2.214.550 đơn vị và bán ra 490.100 đơn vị.

2,214,550

61.66



D
EX Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Phiên giao dịch giằng co tiếp tục trong phiên hôm nay
khi đường giá tiếp cận dải trên của Bollinger. Đóng cửa,
Vn-Index giảm nhẹ 0.2% xuống 500.57 điểm. Mức giá
đóng cửa này là mức phục hồi tốt trong phiên. Thanh
khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước khi giá trị khớp
lệnh chỉ đạt hơn 900 tỷ đồng. Tiếp tục kết thúc phiên
bằng cây nến đỏ nhỏ cho thấy tâm lý thận trọng vẫn duy
trì. Thêm vào đó là việc đi ngang của dải Bollinger chưa
dừng lại và dấu hiệu co lại rõ rệt hơn. Đồng thời MACD
vẫn đi ngang cùng đường tín hiệu ủng hộ xu thế hiện tại.
Bên cạnh đó việc MFI đang giảm dần cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Dự đoán phiên tới, Vn-Index
tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 500 điểm.

440 điểm
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Áp lực chốt lời khá rõ rệt sau phiên tăng nóng trước đó.
HNX-Index để mất 0.45% xuống 61.66 điểm. Ngay từ
đầu phiên, sàn này đã có tín hiệu về lực cung rất lớn khi
giá tham chiếu và giá đỏ là chủ đạo trên sàn. Sau khi
chạm dải trên của Bollinger, đường giá đã bật trở lại vào
trong dải này cho thấy áp lực bán ở vùng này khá cao.
Thêm vào đó là việc dải Bollinger không tiếp tục mở
rộng lên phía trên mà co lại cho thấy tâm lý thận trọng
quay lại. STO vẫn đang trong vùng quá mua cho tín hiệu
áp lực bán còn mạnh. Và xu thế giằng co chưa thể dừng
lại, HNX-Index sẽ giằng co tại ngưỡng hiện tại với
ngưỡng cản 62 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm
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Chứng khoán châu Á giảm, với chỉ số tiêu chuẩn giảm so với mức cao trong 5 tháng do nhà đầu tư chờ đợi dữ
liệu thị trường việc làm từ Mỹ. Lúc 5h28 chiều nay, giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm
0,1%. Trong đó cổ phiếu của 10 nhóm ngành đều giảm. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,8%. Giá nhà của 4
thành phố lớn nhất Trung Quốc lên cao nhất kể từ tháng 1/2011 cho thấy mối lo ngại bong bóng bất động sản
đang hình thành tại thị trường này khi chính phủ Trung Quốc duy trì hạn chế nắm giữ của cải lớn, điều này có
thể làm cản trở tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này. Chỉ số Hang Seng giảm 0,5%. Tuy nhiên, chỉ số Kospi
của Hàn Quốc tăng 0,2% và chỉ số Topix Nhật Bản cũng tăng 0,2%. Sỡ dĩ chứng khoán châu Á giảm là bởi nhà
đầu tư đang do dự, chờ các dữ liệu việc làm từ Bộ lao động Mỹ. Theo đó, cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có
những quyết định về chương trình kích thích kinh tế. Fed sẽ không rút dần lượng mua trái phiếu cho tới tháng 3
bởi vì việc chính phủ đóng cửa đã làm chậm tốc độ tăng trưởng quý IV của Mỹ, đồng thời gây trễ cho các dữ
liệu báo cáo, theo các nhà kinh tế trong một khảo sát của Bloomberg.

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.

Sau phiên tăng nóng trước đó, cả 2 sàn đã có phiên điều chinh nhẹ. Đồng thời đây cũng là phiên điều chỉnh kỹ
thuật đã cho tín hiệu từ mấy phiên trước đó. Ngưỡng kháng cự 505 điểm với Vn-Index tiếp tục là ngưỡng cản
cho đà phục hồi của chỉ số. Tâm lý thận trọng còn duy trì khi ngưỡng này chưa được chinh phục.

Trang 4

Áp lực bán ngay từ đầu phiên sau phiên tăng nóng trước đó là điều dễ hiểu. Đặc biệt dòng tiền vào mạnh ở
phiên trước đó là dòng tiền đầu cơ – có đặc tính vào nhanh ra nhanh. Khi đạt được một mức lợi nhuận kỳ vọng,
nhà đầu tư sẽ mạnh tay chốt lời, trong bối cảnh tìm kiếm lợi nhuận khá khó khăn thì áp lực chốt lời sẽ càng
mạnh. Điều tích cực ở phiên nay là lực cầu khá tốt ở vùng giá thấp biểu hiện ở chỗ đợt sụt giảm mạnh nhất trên
HSX diễn ra khá nhanh nhưng phục hồi cũng nhanh. Lực cầu bắt đáy tập trung ở những mã trong Vn30 khá tốt,
hầu hết giúp cổ phiếu phục hồi trở lại giá tham chiếu hoặc thu hẹp mức giảm. Nhìn chung, quy mô giao dịch ở
những mã đầu cơ cũng giảm đi rõ rệt, nhà đầu tư cũng đã thận trọng hơn và ít thực hiện các giao dịch đuổi giá.
Sự hăng hái mua đuổi được thay thế bằng hoạt động mua đỡ giá thấp. Đánh giá phiên nay là phiên tích cực, tuy
nhiên không làm thay đổi xu thế hiện tại nhưng cũng không làm xấu đi tâm lý chung của thị trường. 

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường chịu áp lực bán lớn ở vùng 505 điểm với Vn-Index và 62 điểm với HNX-
Index. Đồng thời dòng tiền mới chưa thực sự nhập cuộc sẽ khó giúp thị trường bứt phá xu thế hiện tại. Tăng
bán, giảm mua là tâm lý chung của nhà đầu tư, điều này khiến thị trường tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp. 

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.




