
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch nhập khẩu 9 tháng 2013 từ thị trường
châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của Việt Nam (tới
80,6%), riêng Trung Quốc chiếm hơn 27,5% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Theo
Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại (VITIC), 9 tháng đầu năm 2013 có tới 43
nhóm hàng được nhập khẩu từ Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 26,74 tỷ
USD. Trong đó có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy móc, dụng
cụ và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; vải; sắt
thép. Phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đều đạt kim ngạch từ vài chục đến vài
trăm triệu USD/nhóm hàng.

Doanh thu thuần quý 3 công ty đạt 412 tỷ đồng, giảm 15,6%
so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát giá vốn tốt,
lãi gộp của VMD lại tăng 2 tỷ đồng so với quý 3/2012, đạt
22,6 tỷ đồng. Doanh thu và chi phí tài chính trong kỳ đều
giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt doanh
thu tài chính chỉ còn gần một nửa, đạt 12 tỷ đồng. Kết quả
quý 3 VMD báo lãi 3,5 tỷ đồng, xấp xỉ con số cùng kỳ. Lũy
kế 9 tháng, VMD lãi ròng 10,4 tỷ đồng, giảm 40% so với 9
tháng đầu năm 2012.

Theo UBGSTCQG, dự báo GDP quý IV sẽ tăng ở mức 6% là do tổng cầu nền kinh tế sẽ
chuyển biến tích cực hơn khi tính đến tính chất mùa vụ và tác động của độ trễ chính sách
(khoảng 9 tháng) trong những tháng cuối năm Bên cạnh đó một số chỉ số kinh tế vĩ mô

Quý 3/2013 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về doanh
thu của NLG. Từ 67 tỷ đồng doanh thu thuần quý 3/2012,
đến quý 3 năm nay con số đã lên tới 249 tỷ đồng Doanh

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tính
tăng 5,9% và IIP cả mười tháng tăng 5,4% so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 8,2%, sản xuất và phân phối điện tăng 9%, cung cấp nước, xử lý rác
thải, nước thải tăng 11,6%, song ngành khai khoáng lại giảm 2,8%. Đại diện Tổng cục
Thống kê nhấn mạnh, đáng chú ý trong mười tháng qua một số ngành công nghiệp có chỉ
số sản xuất tăng cao là ngành dệt tăng 19,9%, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
tăng 16,3%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 13,7%; sản
xuất xe có động cơ tăng 12,9%... so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,9%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhập siêu từ Trung Quốc tăng mạnh Cát Lợi đặt mục tiêu hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu 2014

UBGSTCQG: GDP quý IV dự báo tăng 6%

Công ty mẹ Vimedimex: 9 tháng lãi ròng 10 tỷ đồng

Tập đoàn Nam Long: Lãi ròng 26 tỷ đồng quý 3, 9 tháng
vẫn lỗ 36 tỷ đồng

Tổng doanh thu quý III CLC đạt hơn 372 tỷ đồng, nộp ngân
sách gần 22 tỷ đồng bao gồm cả VAT và thuế TNDN. LNTT
hơn 20,5 tỷ đồng. Về mặt sản xuất, công ty tiêu thụ gần 2,75
tỷ cây đầu lọc, 445 triệu tờ nhãn in và 420 tấn giấy sáp.
Sang quý IV/2013, công ty phấn đấu đạt 350 tỷ đồng doanh
thu, nộp ngân sách 6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 12
tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 1.512,8 tỷ
đồng, LNTT đạt 65 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ cây đầu lọc
là 13,2 tỷ cây...
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Khu vực chế tạo của nền kinh tế Mỹ gần như không tăng trưởng trong tháng Chín vừa
qua. Sản lượng khu vực chế tạo của nền kinh tế Mỹ chỉ tăng 0,1% trong tháng Chín vừa
qua sau khi đạt mức tăng 0,5% trong tháng trước đó. Con số này thấp hơn mức dự báo
0,3%, cho thấy đà phục hồi chưa ổn định của nền kinh tế đầu tàu thế giới ngay trong
những tuần lễ trước khi chính phủ ngừng hoạt động. Trong tháng vừa qua, mặc dù sản
lượng ôtô xuất xưởng tăng 0,2%, song lĩnh vực sản xuất máy tính, đồ nội thất, đồ gia dụng
lại sụt giảm mạnh.

USD giảm với các đồng tiền chủ chốt trước các số liệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng
xuống mức thấp trong 5 tháng và doanh số bản lẻ giảm. Giá đồng bạc xanh chạm mức
thấp trong hai năm so với đồng euro trước báo cáo công bố ngày 29/10 cho biết niềm tin
người tiêu dùng ở Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu đã mạnh hơn. Lúc 10h01 hôm
nay 29/10 theo giờ Tokyo, USD thay đổi nhẹ so với euro đứng tại 1,3783 USD/EUR, trong
tháng 10, USD đã giảm 1,9% so với euro. USD giảm 0,2% với yên, giao dịch ở 97,52
yên/USD, giảm tổng cộng 0,8% trong tháng này. 
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Dow Jones 15,568.93

Chủ động thu xếp vốn cho các dự án lưới điệnQuý III, PVS lãi ròng hơn 281 tỷ đồng

(khoảng 9 tháng) trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, một số chỉ số kinh tế vĩ mô
chính có chuyển dấu hiệu khả quan hơn trong tháng 10. Cụ thể, sản xuất công nghiệp
phục hồi rõ nét hơn, thể hiện qua chỉ số PMI tháng 9 tăng cao nhất kể từ khi tiến hành
khảo sát (đạt 51,5) nhờ sự gia tăng các đơn hàng mới đặc biệt đơn hàng xuất khẩu. Chỉ
số phát triển công nghiệp (IIP) cũng phục hồi dần qua các quý: quý I tăng 4,5%, quý II tăng 
5,2%, quý III ước tăng 6%. Tính chung 10 tháng đầu năm, IIP tăng 5,4%

đến quý 3 năm nay, con số đã lên tới 249 tỷ đồng. Doanh
thu tăng thêm chủ yếu là ở mảng bán đất, nhà và căn hộ.
Lũy kế 9 tháng, NLG vẫn lỗ ròng 36 tỷ đồng (phần dành cho
cổ đông công ty mẹ) trong khi 9 tháng đầu năm lỗ ròng 65 tỷ
đồng. Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NLG âm 82,6 tỷ
đồng, trong kỳ công ty vay ròng trên 110 tỷ đồng. 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ PVS trong quý
III/2013 đạt 2.520,97 tỷ đồng, tăng 23,87% so với cùng kỳ
năm 2012, lợi nhuận sau thuế 281,6 tỷ đồng, tăng gấp hơn
2,5 lần cùng kỳ. Như vậy, lũy kế 9 tháng, PVS đạt 6.087,23
tỷ đồng doanh thu, tăng 10,29% cùng kỳ và lợi nhuận sau
thuế 884,49 tỷ đồng, tăng 84,5% cùng kỳ. Theo giải trình từ
PVS, kết quả kinh doanh quý III/2013 tăng mạnh so với cùng
kỳ chủ yếu do hoạt động tàu dịch vụ dầu khí tăng. 

+/-

+39.96

Theo Quy hoạch điện VII, giai đoạn 2011-2020 sẽ đầu tư cải tạo và xây dựng mới 103
công trình/dự án lưới điện 500kV và 551 dự án lưới điện 220kV với tổng vốn đầu tư cần
trên 210.000 tỷ đồng, riêng năm 2013, sẽ khởi công mới 50 dự án với số vốn đầu tư trên
12.000 tỷ đồng. Đây được coi là giải pháp cần thiết để lưới điện "đi trước một bước" nhằm
đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là
khu vực miền Nam trong năm 2014 - 2015 và những năm tiếp theo. Hiện tại, EVN NPT đã
ký hợp đồng tín dụng thu xếp được vốn cho 42/50 dự án khởi công năm 2013, 8 dự án
còn lại, dự kiến cuối năm 2013 EVN NPT sẽ ký được hợp đồng tín dụng. 
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

0.62

58

VN-Index tăng 0,62 điểm (+0,12%), lên 497,08 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 57,87 triệu đơn vị, tương đương giá trị 909,83 tỷ đồng.
Trong đó có 9 triệu đơn vị, trị giá 280,33 tỷ đồng là từ giao dịch thỏa
thuận. Lượng giao dịch thỏa thuận lớn xuất hiện trong phiên chiều đến
từ mã CTG khi có 6,5 triệu đơn vị được sang tên, trị giá 120,25 tỷ đồng.
Cũng đóng góp lớn trong phiên thỏa thuận là VNM với 0,89 triệu đơn vị,
trị giá 131,64 tỷ đồng. Trong 304 mã niêm yết trên HOSE, có 138 mã
tăng giá, 82 mã giảm và 58 mã đứng giá. Trong đó, nhóm VN30 có 19
mã tăng 6 mã giảm và 5 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index leo
lên 556,15 điểm, tăng 0,2 điểm (+0,04%). ITA dù có lực mua khá mạnh,
nhưng do bến bán cũng bán khá mạnh tay nên kết thúc phiên, mã này
vẫn đứng ở mức tham chiếu với tổng khối lượng giao dịch đạt 5,38
triệu đơn vị. 

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

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cũng đóng cửa trong sắc xanh với mức tăng 0,09 điểm
(+0,15%), lên 61,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 20,6 triệu đơn
vị, tương đương giá trị 168 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đóng góp 1,8 triệu đơn vị, trị giá 12 tỷ đồng. Chỉ số HNX30-Index tăng
0,53 điểm (+0,47%), lên 114,76 điểm với 15 mã tăng, 2 mã giảm và 11
mã đứng giá. Do không có lực bán, nên trong phiên chiều SDH chỉ neo
lại ở mức trần 4.200 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp dừng lại ở
mức gần 1 triệu đơn vị, đứng thứ 4 trên sàn HNX. 3 mã có khối lượng
khớp trên 1 triệu đơn vị trên HNX là SCR gần 1,88 triệu đơn vị, SHB
hơn 1,45 triệu đơn vị và VCG hơn 1,33 triệu đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3,55 triệu đơn vị, tổng giá
trị 193,31 tỷ đồng, bán ra 5,22 triệu đơn vị, trị giá 176,54 tỷ đồng. Họ
mua ròng nhiều nhất về khối lượng là NTL với 360.000 đơn vị. IJC
300.000 đơn vị, bán ròng mạnh nhất là ITA với lượng bán ròng
2.839.000 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 975.900
đơn vị, trị giá 6,1 tỷ đồng và bán ra 294.675 đơn vị, trị giá 3,9 tỷ đồng.
Như vậy, họ mua ròng 681.225 đơn vị, giá trị mua ròng 2,2 tỷ đồng.

975,900 

61.5
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Nỗ lực phục hồi đã thành công ở những phút cuối. Đóng
cửa, Vn-Index tăng 0.62 điểm lên 497.08 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn
600 tỷ đồng. Giao dịch tiếp tục lình xình với biên độ hẹp.
MSN và BVH là động lực giúp chỉ số tăng điểm phiên
nay. MACD tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu cho
thấy thị trường vẫn đang trong xu thế giằng co. Phiên
nay RSI và MFI đang chững lại đà giảm. Dải Bollinger
tiếp tục đi ngang cho thấy thị trường sẽ đi ngang trong
tuần này. Đồng thời STO đang giảm về vùng quá bán vì
vậy cơ hội cho phục hồi trong các phiên tới là khá cao.
Đồng thời đường giá cũng sắp chạm ngưỡng hỗ trợ
dưới của dải Bollinger tại 490 điểm là ngưỡng hỗ trợ
khá tốt ở thời điểm này. 

460 điểm
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Phục hồi nhẹ sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Kết thúc
phiên bằng cây nến xanh nhỏ, HNX-Index đã tránh khỏi
bị mất điểm ở những phút cuối. HNX-Index tăng nhẹ
0.15% lên 61.5 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh khi
giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 150 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ
thuật chưa cho xu thế mới của thị trường. Dải Bollinger
tiếp tục đi ngang cho xu thế giằng co còn hiệu hữu. Biểu
đồ nến cho thấy đường giá phiên nay sau khi chạm
đường MA(50) cũng tại ngưỡng 61 điểm đã bật trở lại
cho thấy lực cầu tại ngưỡng này khá tốt. Bên cạnh đó
STO đang tiến vào vùng quá bán vì vậy cơ hội để phục
hồi trong các phiên tới có thể được tính đến. HNX-Index
hiện tại đi ngang trong dải 60.5 điểm – 62 điểm. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

470 điểm
505 điểm
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Chứng khoán Châu Á tăng trở lại nhờ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích
thích sau khi niềm tin người tiêu dùng nước này giảm mạnh. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ do Thomson
Reuters/Đại học Michigan tổng hợp giảm từ 77,5 điểm xuống 73,2 điểm trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ đầu
năm nay. Giới đầu tư dự đoán số liệu đó sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hoãn việc giảm chương trình kích
thích sang năm tới. Họ cũng đang chờ số liệu sản xuất công nghiệp của Mỹ để tìm thêm manh mối cho đánh giá
của mình. Lúc 10h29 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 142,29 điểm, với cả 10
nhóm ngành thuộc chỉ số này đều tăng điểm. Chỉ số này đã giảm 1,5% trong cả tuần trước, thu hẹp mức tăng kể
từ đầu tháng 10 xuống còn 2%. Chỉ số chứng khoán S&P/ASX 200 của Australia tăng 1% lên mức cao nhất
trong vòng 5 năm, một phần nhờ cổ phiếu hãng sản xuất thiết bị vật lý trị liệu CSL tăng mạnh. Những cổ phiếu
nổi bật: Cổ phiếu của CSL Ltd, hãng có hơn 1/3 doanh số từ Mỹ, tăng 3,1% trên thị trường Sydney. Cổ phiếu
của Toyota Motor Corp tăng 1,1% trên thị trường Tokyo khi đồng Yên giảm giá so với USD, thúc đẩy triển vọng
lợi nhuận của hãng sản xuất ô tô lớn nhất Châu Á. Cổ phiếu của Kingsgate Consolidated Ltd giảm 4,7% trên thị
trường Sydney khi hãng khai thác vàng này công bố sản lượng quý giảm 18%.

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.

Phục hồi nhẹ sau phiên giảm điểm trước đó. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa với sắc xanh ở những phút cuối nhờ nỗ
lực tăng điểm ở một số mã chủ chốt, đối với Vn-Index là MSN và BVH, với HNX-Index là PVS và ACB. Tuy nhiên
thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho thấy thị trường tiếp tục thận trọng khi xu thế đi ngang vẫn đang duy trì.

Trang 4

Diễn biến giao dịch buồn tẻ kéo dài hầu hết cả phiên hôm nay, lực mua chỉ có cải thiện đôi chút ở cuối phiên
chiều, lệnh vào ATC có vẻ mạnh hơn. Vì vậy thanh khoản sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Tổng giá trị khớp
lệnh chỉ đạt hơn 750 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ chịu áp lực cung khá lớn sau thời gian tăng trưởng. Nhóm
cổ phiếu lớn hôm nay đã dẫn dắt thành công giúp chỉ số giành lại sắc xanh ở những phút cuối. Và nhóm cổ
phiếu lớn này đã tạo sức lan tỏa cho nhóm cổ phiếu còn lại, độ rộng của thị trường đã được nới rộng. Vn-Index
hồi phục cuối phiên khá nhanh và dứt khoát. Hôm nay ngày 29.10, FEB sẽ họp bàn về tình hình kinh tế hiện tại
và để quyết định xem có giảm gói nới lỏng định lượng QE3 không. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ tháng 10
giảm xuống còn 75 điểm, mức yếu nhất từ tháng 5. Ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa liên tiếp khiến FEB
có thể hoãn giảm kích thích ít nhất trong 3 tháng tới. Khối ngoại tiếp tục phiên mua ròng sau phiên bán ròng nhẹ
trước đó. Hôm nay khối ngoại tăng mua vào với tổng giá trị mua vào đạt 200 tỷ đồng và bán ra 180 tỷ đồng. Sau
chuỗi ngày tăng điểm với việc tăng nóng ở những cổ phiếu đầu cơ, nhịp điều chỉnh tất yếu phải có. Tuy nhiên
các chỉ báo hiện tại cho thấy cả 2 sàn sẽ còn đi ngang ít nhất hết tuần này với ngưỡng hỗ trợ dưới với Vn-Index
là 490 điểm và HNX-Index là 60-61 điểm.

Hiện tại nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ là nhóm chịu áp lực chốt lời lớn và áp lực bán sẽ còn tiếp diễn trong vài phiên
tới. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường đang hình thành xu thế đi ngang với biên độ hẹp trong
ngắn hạn, sự sụt giảm mạnh khó có thể xảy ra. Vì vậy nhà đầu tư có thể canh mua vào tại các ngưỡng hỗ trợ
trên. 

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.




