
Theo Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung 10 tháng đầu năm
2013, cả nước đã thu hút được 19,234 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng
65,5% so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, có 1.050 dự án FDI mới được cấp giấy chứng
nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký 13,077 tỷ USD (tăng 79% so với cùng kỳ năm 2012).
Ngoài ra, có 393 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký tăng thêm 6,158 tỷ
USD (tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2012). Dòng vốn FDI rót vào 18 lĩnh vực, trong đó
lĩnh vực công nghiệp chế biến, với 494 dự án đăng ký mới, tổng số vốn 14,923 tỷ USD
(chiếm 77,6% tổng vốn đăng ký); lĩnh vực kinh doanh bất động sản, với tổng vốn 588,23
triệu USD..

Quý 3/2013, quy mô hoạt động của PPC tăng trưởng khá so
với cùng kỳ 2012. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.200 tỷ
đồng, tăng 74,8%, lãi gộp đạt 173 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng
kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính trong kỳ chỉ còn 82 tỷ đồng
trong khi cùng kỳ lên tới 251 tỷ đồng. So với quý 3/2012
PPC đạt LNST 99 tỷ đồng riêng quý 3/2013. Cùng kỳ năm
ngoái, công ty lỗ ròng 121 tỷ đồng. Đương nhiên, so với vốn
điều lệ 3.262 tỷ đồng, kết quả nói trên của PPC vẫn tương
đối khiêm tốn.

Đến 15/10 kim ngạch XK Việt Nam đạt 101,93 tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý một số nhóm
ầ ế ế ố ồ

Quý III năm 2013, doanh thu DRC giảm nhẹ 2,21% so với
ồ ố

Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, đến 15/10 kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đạt 101,93
tỷ USD. Trong đó, đáng chú ý một số nhóm mặt hàng: Dẫn đầu là những nhóm mặt hàng
liên quan đến thiết bị số và điện tử gồm: Điện thoại và linh kiện: 16,67 tỷ USD ; Máy vi
tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 8,16 tỷ; Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: 1,01 tỷ
USD. Nhóm mặt hàng liên quan đến may mặc gồm: Hàng dệt may: 13,91 tỷ USD; Giày
dép các loại: 6,31 tỷ USD; Nguyên phụ liệu dệt may, da giày: 0,71 tỷ USD. Các nhóm mặt
hàng truyền thống đến thời điểm này đạt kim ngạch xuất khẩu cao như thủy sản, đã vượt
5 tỷ USD, dầu thô 5,65 tỷ USD; Gỗ và các sản phẩm gỗ : 4,10 tỷ USD; các loại máy móc
thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: 4,62 tỷ USD; ...

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đạt trên 100 tỷ USD trung tuần tháng 10

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hơn 19 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam VITACO: LNST đạt 23,4 tỷ đồng 9 tháng, giảm 47% so
với cùng kỳ

Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam đạt trên 100 tỷ USD trung tuần tháng 10

Nhiệt điện Phả Lại tăng sản lượng điện, quý 3 lãi ròng
99 tỷ đồng

Cao su Đà Nẵng doanh thu 9 tháng hơn 2.000 tỷ đồng,
giảm 5% so với cùng kỳ

Mức tăng trưởng của giá vốn cao hơn của doanh thu khiến
cho lợi nhuận gộp quý 3/2013 giảm mạnh 21,9% so với
cùng kỳ. Do đó, mặc dù chi phí tài chính giảm 32,5% tương
đương 7,55 tỷ nhưng LNST của doanh nghiệp vẫn giảm tới
37,4%, chỉ đạt 8 tỷ đồng. Kết quả 9 tháng 2013, hoạt động
kinh doanh vận tải vẫn lỗ trên 20 tỷ đồng. Khoản doanh thu
đột biến từ việc bán tàu trong quý 2/2013 nâng LNTT của 9
tháng lên gần 31,5 tỷ và LNST đạt 23,4 tỷ - vẫn giảm 46,8%
so với cùng kỳ.
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Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong 7 tháng qua,
theo HSBC. Đây là một bằng chứng khác cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang
phục hồi. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc trong tháng 10 đã đạt 50,9,
một sự cải thiện đáng kể so với 50,2 của tháng 9 và là cao nhất kể từ mức 51,6 của tháng
3 (trên 50 là tăng trưởng). Chỉ số PMI tháng 10 có thể giúp xoa dịu nỗi lo ngại của thị
trường về tính bền vững của đà phục hồi tại Trung Quốc. Tăng trưởng trong quý kết thúc
vào tháng 9.2013 đã đạt 7,8%, sau 2 quý tăng trưởng chậm lại. 

Số đơn đặt hàng lâu bền (không tính máy bay) sụt giảm trong tháng Chín và chỉ số lòng
tin của người tiêu dùng giảm mạnh trong tháng Mười là những bằng chứng mới cho thấy
cuộc chiến ngân sách ở Washington đang tác động mạnh đến nền kinh tế lớn nhất thế
giới. Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng Mỹ đã giảm từ mức 77,5 điểm trong tháng Chín
xuống còn 73,2 điểm trong tháng Mười, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp sau khi đạt
ngưỡng cao kỷ lục 85,1 điểm hồi tháng Bảy vừa qua. số đơn đặt hàng lâu bền (không tính
máy bay) đã giảm 1,1% trong tháng Chín.
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Dow Jones 15,570.28

9 tháng thu hồi được 1.643 tỷ đồng thuế nợ quá hạn Công ty mẹ TCM: 9 tháng lãi sau thuế 92 tỷ đồng

mặt hàng: Dẫn đầu là những nhóm mặt hàng liên quan đến thiết bị số và điện tử gồm:
Điện thoại và linh kiện: 16,67 tỷ USD ; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 8,16 tỷ;
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện: 1,01 tỷ USD. Nhóm mặt hàng liên quan đến may
mặc gồm: Hàng dệt may: 13,91 tỷ USD; Giày dép các loại: 6,31 tỷ USD; Nguyên phụ liệu
dệt may, da giày: 0,71 tỷ USD. Các nhóm mặt hàng truyền thống đến thời điểm này đạt
kim ngạch XK cao như thủy sản, đã vượt 5 tỷ USD, dầu thô 5,65 tỷ USD; Gỗ và các sản
phẩm gỗ : 4,10 tỷ USD; các loại máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: 4,62 tỷ USD;
Phương tiện vận tải và phụ tùng: 3,99 tỷ USD.

cùng kỳ, đạt hơn 660 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí giá vốn
giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của DRC vẫn
tăng gần 25% so với quý III năm 2012, đạt hơn 168 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng, DRC hoàn thành 66% kế hoạch doanh thu
cả năm, đạt hơn 2.000 tỷ đồng mặc dù so với cùng kỳ năm
2012 thì giảm nhẹ 5,28%. Trong quý IV, công ty cố gắng
phấn đấu đạt 755 tỷ đồng doanh thu thuần và 78 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế. 

Chi phí tài chính của TCM trong quý 3 tăng 28% và trong 9
tháng tăng 30% so với cùng kỳ 2012 nhưng chi phí lãi vay
lại giảm 21%. Doanh thu tài chính và doanh thu khác đều
có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 2012, điều này giúp
TCM đạt LNTT 38,88 tỷ trong quý 3/2013 trong khi cùng kỳ
2012 công ty lỗ gần 4 tỷ đồng, 9 tháng TCM đạt LNTT hơn
100 tỷ. LNST quý 3/2013 đạt gần 36 tỷ, 9 tháng đạt 92,53 tỷ,
riêng công ty mẹ đã vượt kế hoạch năm với tỷ lệ 2,4%.

+/-

+108.24

Tính đến 30-9-2013, số nợ thuế chuyên thu quá hạn của ngành Hải quan khoảng 5.638 tỷ
đồng, giảm khoảng 3% so với thời điểm 31-12-2012 (5.812 tỷ đồng). Trong công tác thu
hồi nợ thuế chuyên thu quá hạn quá 90 ngày, từ 1-1-2013 đến 30-9-2013, toàn ngành Hải
quan thu hồi được 1.643 tỷ đồng, đạt 54,6% chỉ tiêu giao thu hồi nợ quá hạn do Tổng cục
đề ra. Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch XNK tháng 10- 2013 đạt
23,6 tỷ USD, tăng 5,1% so với tháng 9-2013. Nâng tổng số kim ngạch XNK 10 tháng năm
2013 lên 216,13 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012. Dự kiến số thu NSNN
tháng 10, ngành Hải quan thu được 18 nghìn tỷ đồng, nâng tổng số thu NSNN 10 tháng
năm 2013 đạt 178.162 tỷ đồng.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-4.29

57

VN-Index giảm 4,29 điểm (-0,86%) xuống 496,46 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 68,75 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.346 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,42 triệu đơn vị, trị giá 231,71
tỷ đồng. Toàn sàn có 61 mã tăng, 159 mã giảm và 57 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30, có 2 mã tăng, 23 mã giảm và 5 mã đứng giá, chỉ số
VN30-Index giảm 4,62 điểm (-0,82%), xuống 555,95 điểm. Trụ đỡ chính
giúp HOSE duy trì sắc xanh trong phiên sáng là GAS cũng quay về giao
dịch quanh mốc tham chiếu, trong khi hàng loạt bluechip giảm điểm
khiến thị trường giảm mạnh ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều.
Cụ thể, MSN, VNM giảm 1.000 đồng; VIC giảm 500 đồng; BVH giảm
600 đồng… NHóm cổ phiếu ngân hàng, duy chỉ có EIB đứng giá, còn lại
đều giảm điểm, như VCB giảm 500 đồng; CTG, STB giảm 200 đồng;
MBB giảm 100 đồng. Mặc dù giảm điểm nhưng CTG lại thỏa thuận
được 2,5 triệu đơn vị tại mức giá trần, trị giá 46,75 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,41 điểm (-0,67%), xuống 61,41 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 27,15 triệu đơn vị, tương đương 241,84 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,38 triệu cổ phiếu, trị giá 20,63 tỷ
đồng. Trong nhóm HNX30, có 3 mã tăng, 19 mã giảm và 6 mã đứng
giá, chỉ số HNX30-Index giảm 0,76 điểm, xuống 114,23 điểm. Với kết
quả kinh doanh khả quan, 9 tháng đầu năm, VND lãi ròng gần 118 tỷ
đồng LNST, tăng 68% cùng kỳ 2012 và vượt mức kế hoạch năm 32%,
cùng với thông tin sẽ mua lại 8 triệu cổ phiếu quỹ giúp cổ phiếu này có
có phiên tạo sóng, với thanh khoản đạt 2,triệu đơn vị. Đồng thời là một
trong mã dẫn dắt trên sàn duy trì được đà tăng, với mức tăng 200
đồng/cp, hiện giao dịch tại mức giá 9.300 đồng/cp. ACB, SHB giảm 100
đồng; SCR giảm 200 đồng, trong khi PVX và KLS đứng giá. Ngoài
VND, hai mã khác khớp được trên 2 triệu đơn vị là VCG với 2,35 triệu
và SCR với hơn 2 triệu đơn vị. 
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7,326,725 186,310

4,544,150 

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 78 mã với tổng khối
lượng đạt 4,5 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
ITA đạt 656.000 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 35 mã với khối
lượng đạt 883.200 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
SHB đạt 576.600 đơn vị, đồng thời bán ra 16 mã với khối lượng
186.310 cổ phiếu. DBC là mã bị khối khoái bán ra mạnh nhất, đạt
111.100 đơn vị.

883,200 

61.41
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Đồ thị theo xu thế giảm dần về cuối phiên trong phiên
giao dịch đầu tuần. Đóng cửa, Vn-Index để mất 4.29
điểm xuống 496.46 điểm. Thanh khoản phiên nay không
thay đổi so với phiên trước khi giá trị khớp lệnh đạt hơn
700 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân dài
cho thấy áp lực bán khá mạnh. Sắc đỏ bao trùm bảng
điện tử với 159 mã giảm, 61 mã tăng và 57 mã đứng
giá. MACD vẫn tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu
cho xu thế giằng co trên sàn này. Bên cạnh đó một loạt
các chỉ báo RSI và MFI giảm mạnh cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. STO vẫn đang giảm mạnh
về vùng quá bán, cho tín hiệu về khả năng có nhịp phục
hồi trong vài phiên tới khi đường này tiến hẳn vào trong
vùng quá bán. Đồng thời ngưỡng 490 điểm là dải dưới
của Bollinger được kỳ vọng sẽ nâng đỡ tốt cho đường
giá. 

460 điểm
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Áp lực bán mạnh dần lên về cuối phiên, đóng cửa, HNX-
Index để mất 0.67% xuống 61.41 điểm. Thanh khoản
phiên nay tốt hơn phiên trước đó với giá trị khớp lệnh
đạt trên 200 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ
thân dài, đường giá đang tiến sát đến dải giữa của
Bollinger, tại ngưỡng 61 điểm. Dải Bollinger trên sàn này
có xu thế đi ngang thay vì mở rộng lên phía trên ở tuần
trước đó. Đồng thời một loạt các chỉ báo như RSI và
STO đang giảm mạnh ủng hộ xu thế điều chỉnh. Trong
khi MACD tuy giảm nhẹ nhưng vẫn nằm phía trên
đường tín hiệu. Hiện tại ngưỡng hỗ trợ với HNX-Index
là ngưỡng 61 điểm. và thấp hơn là ngưỡng 60 điểm.   

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

470 điểm
505 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Thị trường chứng khoán châu Á tăng sau khi bắt đầu một tuần mới do mức tăng cao kỷ lụccủa thị trường chứng
khoán phố Wall. Chỉ số chứng khoán của Australia S&PASX 200 tăng lên mức cao nhất trong 5 năm, chỉ số
Nikkei của Nhật Bản tăng trở lại từ mức thấp trong nhiều tuần,trong khí đó chỉ số chứng khoán Hàn Quốc không
tăng. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm ở mức thấp trong vòng7 tuần. Chứng khoán phố Wall tăng giúp cho
cổ phiếu châu Á tăng, sau khi chỉ số S&P tăng ở mức cao kỷ lục1759 điểm, hôm thứ 6. Chỉ số chứng khoán
Nikkei tăng 1%. Hôm thứ sáu (25/10), chỉ số chứng khoán của Nhật hồi phục sau 2,5 tuần ở mức thấp khi tỷ giá
đồng yên so với USD đạt gần 98 yên/USD. Chứng khoán Australia tăng hơn 5402 điểm mức cao nhất kể từ năm
2008. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 0,2%. Số liệu tuần qua cho thấy lợi nhuận của các công ty Trung
Quốc tăng vọt lên 18,4% trong tháng 9, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn mức 24,2% trong tháng 8. Trong lĩnh
vực tài chính, lợi nhuận ròng của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc tăng thấp hơn so với dự kiến là 9,4%, mức
tăng thấp nhất trong vòng 5 năm. Cổ phiếu của ngân hàng này tăng 0,5%. Chỉ số Kospi tăng 0,3%. Đồng won
mạnh đã ảnh hưởng tới chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc. Trong tháng 10, đồng won được giao dịch ở mức
1061 won/USD, gần bằng mức cao nhất trong vòng 9 tháng là 1055 won/USD. Cổ phiếu của Samsung
Electronics tăng 2% sau khi công ty này đưa ra báo cáo về lợi nhuận quý cao kỷ lục trong hôm thứ 6 (25/10).

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.

Mở cửa phiên đầu tuần với sắc đỏ bao trùm trên cả 2 sàn. Đóng cửa, Vn-Index để mất mốc 500 điểm lùi xuống
496.46 điểm, trong khi HNX-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, xuống 61.41 điểm. Thanh khoản
phiên nay không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước. Bên bán tạm thời chiếm ưu thế.

Trang 4

Diễn biến phiên hôm nay khá tẻ nhạt cả về thanh khoản và biến động. Diễn biến xấu dần hơn về cuối phiên với
áp lực bán mạnh dần lên. Cả 2 sàn đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên cho thấy sự mất kiên nhẫn của
người cầm cổ. Tuy nhiên chưa thực sự thấy sự hoảng loạn và lực cầu vẫn ổn định ở vùng giá thấp. Thanh
khoản thấp thể hiện sự thận trọng khi cả 2 chỉ số đang ở sát dải trên của Bollinger. Giao dịch đáng chú ý ở phiên
nay chỉ có VNE với dư mua trần ngay từ đầu phiên với khối lượng dư trần đến đơn vị triệu cổ phiếu. Một loạt các
chỉ báo đi vào giai đoạn sụt giảm. Tuy nhiên nhiên thanh khoản tuần vừa qua vẫn đang cải thiện dần dần là yếu
tố tích cực trong giai đoạn này. Thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt dần lên, tuy nhiên xu thế tăng điểm
ngắn hạn sẽ không mạnh mẽ với khả năng cao Vn-Index có thể đạt được ngưỡng 515 điểm trong thời gian tới.
Đồng thời, việc các nhóm nhỏ luân phiên tăng điểm, trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã mất động lực tăng
khi đã hình thành mặt bằng giá khá cao so với hồi đầu năm sẽ không hỗ trợ chỉ số nhiều. 

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.




