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Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất của Tổng
công ty đạt 8.600 tỷ đồng; lãi ròng 175 tỷ đồng, tăng lần lượt
12,7% và 11,6% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng quý
III/2013, lãi ròng của Tổng công ty đạt 61 tỷ đồng, tăng
14,7% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên lợi nhuận sau
thuế trả cho cổ đông công ty mẹ chỉ tăng 4,7%. Nguyên
nhân do PET giảm tỷ lệ cổ phần sở hữu tại PSD từ 94,7%
(trong quý IV/2012) xuống còn 79,9% (trong quý II/2013),
nhằm đáp ứng quy định niêm yết.
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Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
trong kỳ 1 tháng 10 (từ ngày 1/10 đến 15/10) đạt 11,61 tỷ USD, giảm 5,1% so với kết quả
thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2013. Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 10
năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày
15/10/2013 đã đạt 204,17 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất
khẩu đạt 101,93 tỷ USD, tăng 15,7% và nhập khẩu đạt 102,24 tỷ USD, tăng 15% so với
cùng kỳ năm 2012. Với kết quả trên, trong kỳ 1 tháng 10/2013, cả nước đã nhập siêu 113
triệu USD và tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2013, cả nước đã nhập siêu 310 triệu
USD.

Việt Nam nhập siêu 310 triệu USD từ đầu năm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Khởi công nhà máy lọc dầu 9 tỉ USDPET lãi cao, dự kiến tăng cổ tức

Thu hồi 782,6 tỷ đồng vi phạm chính sách thuế 

Hoàn nhập dự phòng 65 tỷ, Sacombank SBS báo lãi 94
tỷ sau thuế quý 3/2013

Rạng Đông lợi nhuận 9 tháng vượt 33% kế hoạch năm
2013

Lễ khởi công hợp đồng EPC xây dựng Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh
Hóa), với số vốn đầu tư hơn 9 tỉ USD, diễn ra sáng nay 23-10. Công trình này khi hoàn
thành sẽ là nhà máy lọc dầu thứ 2 của Việt Nam, cùng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đảm
bảo cung cấp 2/3 nhu cầu sản phẩm hóa dầu trong nước. Để đảm bảo tiến độ 40 tháng thi
công an toàn và hiệu quả, sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động, Thủ tướng yêu cầu
chủ đầu tư - Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các nhà thầu EPC đề cao trách nhiệm, phát
huy hết năng lực và kinh nghiệm để hợp tác tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm giải quyết tốt việc làm và đời sống của nhân dân khu vực
tái định cư.

Đến tháng 10/2013 tỷ lệ an toàn vốn của SBS đã đạt trên
180% trong khi tại thời điểm 30/6 chỉ đạt 12,7%. Quý 3/2013
của công ty mẹ SBS báo lãi sau thuế 94 tỷ đồng, gấp 10 lần
cùng kỳ 2012. Đạt được kết quả này chủ yếu nhờ vào khoản
hoàn nhập dự phòng 65 tỷ trong quý 3 khiến chi phí hoạt
động trong kỳ hạch toán âm hơn 61 tỷ đồng, 9 tháng chi phí
hoạt động âm 32 tỷ đồng trong khi thực tế hầu hết các mảng
hoạt động kinh doanh của SBS đều giảm rất mạnh so với
cùng kỳ năm trước.

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và Tổng cục Cảnh sát phòng,
chống tội phạm (Bộ Công an) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai
đ ị ề hò hố ội h l h h ế Thố kê h hấ ỗi ă ở ớ

RAL giữ vững được thị trường với doanh thu thuần quý 3
tăng 12% và 9 tháng tăng 3% lên 1.577 tỷ đồng. Chiến lược
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Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, thực
hiện việc chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và cân đối ngân sách Nhà
nước, Bộ Tài chính yêu cầu các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán;
thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như
hiện hành. Đối với mặt hàng xăng: Giảm mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ
300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít). Đối với mặt hàng dầu điêzen: Tiếp tục tạm tính lợi
nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở và sử dụng Quỹ Bình ổn giá 300
đồng/lít. Với mặt hàng dầu hỏa: Tiếp tục tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ
cấu giá cơ sở...

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,467.66

Giảm mức sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lítAn Dương Thảo Điền: Hụt doanh thu, lãi quý 3 chỉ còn
1,5 tỷ đồng

đơn vị về phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế. Thống kê cho thấy, mỗi năm ở nước
ta xảy ra hơn 13.000 vụ tội phạm về kinh tế. Trong đó, tội phạm trốn thuế trong các doanh
nghiệp chiếm gần 1.000 vụ, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 7% số
vụ tội phạm về kinh tế. 5 năm qua (2007-2013), lực lượng công an đã phối hợp với cơ
quan thuế xử lý hình sự 218 vụ; xử lý hành chính 10.155 vụ vi phạm trong lĩnh vực thuế.
Hai đơn vị đã xử lý, thu hồi nộp ngân sách 782,6 tỷ đồng tiền thuế trốn, tiền phạt vi phạm
hành chính về thuế.

giảm dư nợ vay và mặt bằng lãi suất thấp đã giúp RAL giảm
gần 32% chi phí lãi vay 9 tháng so với cùng kỳ, còn 47 tỷ
đồng. LNST riêng quý 3 đạt 22,32 tỷ đồng, tăng 126% nâng
lũy kế 9 tháng lên hơn 70 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.
EPS 9 tháng đầu năm đạt 6.086 đồng/CP. So với kế hoạch
lãi trước thuế 70 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó, RAL đã
vượt 33%.

Trong quý 3, doanh thu bán và cho thuê các căn hộ của
HAR đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Hụt
doanh thu, kèm chi phí tài chính bị "đội" lên 2 tỷ đồng, lợi
nhuận khác giảm đã khiến kết quả kinh doanh quý 3 của
công ty không lấy gì làm khả quan. HAR lãi ròng vỏn vẹn 1,5
tỷ đồng, bằng 23% lãi ròng cùng kỳ 2012. Lũy kế 9 tháng,
HAR vẫn lãi ròng 10,7 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với 9 tháng
đầu năm 2012. Sau 9 tháng, HAR mới thực hiện được
18,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm
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ECB áp dụng tỷ lệ vốn đệm 8% với các ngân hàng lớn
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Cuba sẽ chấm dứt việc sử dụng hệ thống "tiền tệ kép"

Ngân hàng TƯ châu Âu, tổ chức chịu trách nhiệm giám sát tài chính của eurozone, sẽ yêu
cầu các ngân hàng lớn nhất trong khu vực này duy trì tỷ lệ vốn đệm ít nhất là 8%. Tất cả
các ngân hàng sẽ phải duy trì lượng vốn đệm tương đương với 7% tài sản có rủi ro, và
thêm 1% đối với những ngân hàng lớn nhất. Ngưỡng 8% của ECB bao gồm 4.5% tỷ lệ
vốn lõi cấp 1, tăng 2% so với quy định hiện thời của EU, trong đó tỷ lệ phần vốn đệm dự
trữ là 2,5%. Thêm 1% nữa với những ngân hàng lớn có khả năng ảnh hưởng tới toàn bộ
hệ thống tài chính nếu những ngân hàng này gặp khó khăn.

Ngày 22/10, Cuba thông báo nước này sẽ chấm dứt việc áp dụng hệ thống "tiền tệ kép"
kéo dài 19 năm qua theo hướng thay đồng peso và đồng peso chuyển đổi (CUC) bằng
một loại tiền hợp nhất. Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ của chính phủ Cuba nhằm
cải thiện tình hình kinh tế của quốc đảo vùng Caribe này. Kể từ năm 1994, Cuba áp dụng
cơ chế lưu hành song song hai đồng tiền peso và CUC; trong đó, đồng CUC có giá trị
ngang bằng USD và được dùng trong tất cả các giao dịch ngoại thương. Trong khi đó,
đồng peso được dùng để trả lương và chi trả các dịch vụ ở trong nước với mức giá được 
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3.48

84

VN-Index tăng 3,48 điểm (+0,7%) lên 504,05 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 82,16 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.230,94 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,44 triệu đơn vị, trị giá 170,68 tỷ
đồng (chủ yếu là thỏa thuận từ VNM, đạt gần 95 tỷ đồng). Toàn sàn có
129 mã tăng, 69 mã giảm và 84 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 18
mã tăng, 1 mã giảm và 11 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 4,92
điểm (+0,88%), lên 565,28 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có VIC
tăng 1.000 đồng; trong khi VNM và GAS đứng giá. Thông tin được
hoàn nhập dự phòng 65 tỷ đồng giúp STB lãi 94 tỷ đồng trong quý
III/2013 giúp cổ phiếu tăng 200 đồng sau khi lình xình ở mốc tham
chiếu. Ngoài STB, trong nhóm ngân hàng chỉ có VCB tăng 700 đồng,
các mã còn lại là MBB, CTG, EIB đều đứng giá.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua tổng khối lượng đạt 10,75
triệu đơn vị, tương đương giá trị 320,75 tỷ đồng. Trong khi họ chỉ bán
ra 4,12 triệu đơn vị, tương đương giá trị 185,56 tỷ đồng. Các mã được
mua ròng nhiều nhất về khối lượng là ITA với 1,94 triệu đơn vị, HAG
với 1,28 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 40 mã với khối
lượng đạt 3 triệu đơn vị và bán ra 0,77 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua
vào nhiều nhất là cổ phiếu SHB đạt 1,8 triệu đơn vị và bán ra mạnh
nhất là PVS  với 320.150 đơn vị. 
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HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,77%), lên 62,13 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 31 triệu đơn vị, tương đương 252 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 504.931 cổ phiếu, trị giá 3,65 tỷ đồng. Trong nhóm
HNX30, có 15 mã tăng, 3 mã giảm và 10 mã đứng giá, chỉ số HNX30-
Index tăng 1,37 điểm, lên 116,35 điểm. Trong nhóm cổ phiếu lớn trên
sàn hầu hết vẫn duy trì đà tăng của phiên sáng, thanh khoản tốt cũng
tập trung nhiều vào nhóm cổ phiếu này. Cụ thể SHB khớp được 4,25
triệu đơn vị; SCR khớp được trên 3 triệu đơn vị. Ngoài ra, VCG cũng là
cổ phiếu có thanh khoản tốt trên sàn khi khớp được trên 3 triệu đơn vị.
Trong đó giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 62.000 đơn vị.
Cổ phiếu này hiện đang giao dịch tại mức giá 9.400 đồng, tăng 300
đồng so với phiên trước.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

Giao dịch tích cực đã trở lại sau phiên điều chỉnh nhẹ
trước đó. Dòng tiền đã mạnh dạn hơn khi nhận được tín
hiệu mua mạnh của khối ngoại. Đóng cửa, Vn-Index tiến
sát ngưỡng 505 điểm lên 504.05 điểm tăng 0.7% so với
phiên trước, thanh khoản cũng cải thiện với giá trị khớp
lệnh tăng hơn 10% đạt hơn 1000 tỷ đồng. Cây nến xanh
thân dài đã hình thành mở ra xu thế tích cực hơn. MFI
đã tăng trở lại cho thấy dòng tiền quay lại thị trường,
bên cạnh đó RSI cũng đang gia tăng mạnh lên vùng quá
mua cho xu thế tích cực. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn
chưa mở lên phía trên, đồng thời STO đang tiến vào
vùng quá mua, đây là yếu tố ngăn cản đà phục hồi của
chỉ số. Trong phiên tới, Vn-Index sẽ giằng co quanh
ngưỡng 505 điểm.
Dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh mẽ hơn trong phiên
nay với lực mua đã mạnh dạn nhập cuộc. Đường giá đã
chính thức chui ra khỏi dải trên của Bollinger khiến 
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HNX-Index vượt ngưỡng 62 điểm đứng tại 62.13 điểm.
Thanh khoản cũng cải thiện với giá trị khớp lệnh đạt hơn
250 tỷ đồng. Cây nến xanh thân dài phiên nay chưa thể
vượt cây nến xanh ngày 21.10 với mức cao nhất đạt
được là 62.3 điểm. Tuy nhiên với việc dải Bollinger đang
mở rộng lên phía trên của sàn này thì xu thế tăng điểm
được mở ra. Bên cạnh đó ghi nhận tăng khá tốt của
MACD, RSI và MFI. Cùng với việc STO đã chui ra khỏi
vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh không thực sự lớn
nữa và dải Bollinger mở rộng lên sẽ có tác dụng ôm trọn
đường giá. Trong phiên tới, HNX-Index sẽ quay lại test
ngưỡng 62 điểm với giao dịch giằng co là chủ đạo. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tiếp tục lùi xa hơn khỏi ngưỡng cao nhất trong 5 tháng sau do thị trường cổ phiếu Trung
Quốc giảm mạnh khi lãi suất trên thị trường tiền tệ của nước này tăng vọt, gây ra lo ngại về khả năng thanh
khoản. Lúc 12h03 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 143,46 điểm, sau khi
có lúc tăng 0,5% trước đó trong phiên.  Giới phân tích nhận định thị trường điều chỉnh trong phiên này sau khi đã 
tăng 4 phiên trước do đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hoãn việc giảm kích thích sang năm tới. Chỉ
số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 1,2% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần khi lãi suất trên thị
trường tiền tệ nước này tăng nhiều nhất kể từ tháng 7. Lãi suất mua lại 7 ngày, một thước đo thanh khoản trong
hệ thống ngân hàng Trung Quốc, tăng vọt 42 điểm cơ bản lên 4% trên thị trường Thượng Hải trong phiên này,
mức cao nhất kể từ ngày 29/7. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tạm ngừng bán ra các hợp đồng mua lại
đảo ngược kể từ ngày 17/10, khiến hệ thống tài chính nước này bị rút ròng 44,5 tỷ Nhân dân tệ (7,3 tỷ USD)
trong tuần trước. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của China Resources Land, công ty bất động sản lớn thứ 2
đại lục niêm yết trên thị trường Hồng Kông, giảm 2,2%. Cổ phiếu của Japan Exchange Group giảm 3,4% sau khi
hãng điều hành sàn giao dịch chứng khoán chính của thị trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới này không nâng
dự báo lợi nhuận cả năm như các nhà phân tích trước đó kỳ vọng. Cổ phiếu của Hyundai Merchant Marine tăng
10% sau khi công ty vận tải biển lớn nhất Hàn Quốc tái cấp vốn 280 tỷ Won tiền trái phiếu.
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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.

Tuy nhiên, trong phiên tới, áp lực bán sẽ lại tiếp diễn khi đã nhiều phiên nay cả 2 chỉ số đều chùn bước với lực
cầu mang tính phòng thủ cao thay vì tranh mua đuổi thì lại chỉ đặt ở vùng giá thấp. Tuy vậy, chúng tôi vẫn thiên
về kịch bản tích cực hơn là khả năng 2 chỉ số sẽ bứt phá được ngưỡng hiện tại, nhưng Vn-Index vẫn dao động
trong kênh đi ngang với ngưỡng trên là 515 điểm. 

Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó khối ngoại đã quay trở lại mua mạnh trên sàn Hose hôm nay. Lượng mua
vào trên sàn này tăng gấp đôi phiên hôm qua trong khi lượng bán ra không thay đổi nhiều. Chốt phiên, Vn-Index
tiến sát ngưỡng sát ngưỡng 505 điểm và HNX-Index vượt ngưỡng 62 điểm cùng với thanh khoản ở mức khá
cho thấy xu thế tích cực đang dần mở ra trên 2 sàn. 
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Đóng cửa, VN-Index tăng 0.7% lên 504.05 điểm, HNX-Index tăng 0.77% lên 62.13 điểm. Tổng giá trị giao dịch
tăng khoản hơn 10% trên 2 sàn. Nhóm cổ phiếu Vn30 là nhóm tập trung phần lớn dòng tiền ở phiên nay. Khối
ngoại là động lực cho phiên tăng điểm hôm nay. Giá trị mua vào của khối ngoại hôm nay tăng gấp đôi so với
phiên trước với tổng giá trị mua vào hơn 350 tỷ đồng và tổng bán ra gần 200 tỷ đồng, tính chung cả 2 sàn giá trị
mua ròng của khối ngoại đạt gần 150 tỷ đồng, trong đó nhóm cổ phiếu Vn30 được khối ngoại mua vào nhiều
nhất. Những thông tin khả quan về báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết của Mỹ cụ thể có
138 công ty báo cáo kết quả kinh doanh thì lợi nhuận các công ty này tăng 5.5% và doanh thu tăng 2.3%, đồng
thời tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 11/2008 còn 7.2% đã khiến thị trường chứng
khoán Mỹ tăng mạnh, cụ thể chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất trong 1 tháng qua. Xét về phân tích kỹ
thuật, thì cây nến xanh liên tiếp được hình thành trên 2 đồ thị Vn-Index và HNX-Index, cây nến đỏ xuất hiện chỉ
là cây nến nhỏ hẹp cho thấy lực cầu vẫn khá tốt trước áp lực chốt lời trên diện rộng. Hiện tại cả 2 chỉ số đang
sát dải trên của Bollinger. Với lực cầu vẫn duy trì như hiện tại thì khả năng vượt ngưỡng kháng cự hiện tại là
khá cao.

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.




