
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Doanh thu 9 tháng năm 2013 của AVF giảm 16% so với
cùng kỳ còn 1.189 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ nội địa tăng
khoảng 8% trong khi sản lượng xuất khẩu 9 tháng năm
2013 ước tính giảm 24%. Với LNST đạt 20,3 tỷ đồng trong
9 tháng năm 2013, AVF mới hoàn thành 60% kế hoạch. Do
nguồn nguyên liệu cá tra đang bị thiếu hụt trầm trọng, vì
vậy, MBKE cho rằng AVF khó đẩy mạnh xuất khẩu để đạt
kết quả tốt trong Qúy 4/2013 để hoàn thành kế hoạch lợi
nhuận năm (khoảng 34 tỷ đồng).
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Ngày 29-10, tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10, UBND TP Hồ Chí Minh cho
biết chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 4,6% so với tháng trước, trong đó
các ngành tăng mạnh là: Chế biến thực phẩm (17,9%), sản xuất quần áo (6,2%), sản xuất
ô tô (8%). Trong 10 tháng đầu năm, công nghiệp của thành phố tăng 5,9% so với cùng kỳ
(cùng kỳ tăng 4,3%). Đáng chú ý là 4 ngành công nghiệp trọng điểm lại có mức tăng thấp
hơn mức tăng bình quân chung (tăng 5,5% so với mức tăng chung 5,9%). Trong 4 ngành
này, hóa chất - cao su tăng 8,6%; chế biến lương thực thực phẩm tăng 7,3%; còn cơ khí
chế tạo chỉ tăng 4,7% và điện tử - công nghệ thông tin là 2,9%.

TP Hồ Chí Minh: Bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng thấp

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

GDP quý IV dự báo sẽ tăng ở mức 6%VIPCO: Quý 3 tiếp tục lãi gần 12 tỷ đồng

NFSC: Lạm phát bình quân tháng sẽ dao động khoảng 0,6%-0,8%

TCT đạt EPS "khủng" 15.245 đồng 9 tháng đầu năm

AVF khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013 

Ngày 29-10, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia đã công bố Báo cáo đánh giá tình hình
kinh tế Việt Nam trong 10 tháng của năm 2013. Theo báo cáo này, tăng trưởng tiếp tục
tăng dần qua các quý và ước đạt 5,54% trong quý III, đưa GDP 9 tháng đầu năm tăng
5,14% cao hơn cùng kỳ năm ngoái. GDP quý IV dự báo sẽ tăng ở mức 6% 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. Do vậy, tăng trưởng cả
năm được dự báo có phần khả quan hơn so với mức dự báo ban đầu của Ủy ban
GSTCQG (5,3%). Một số chỉ số kinh tế vĩ mô chính có chuyển dấu hiệu khả quan hơn
trong tháng như sản xuất, xuất khẩu, lạm phát, vốn đầu tư FDI. 

TCT báo EPS thuộc hàng cao nhất thị trường chứng khoán
với 15.245 đồng kỳ 9 tháng đầu năm 2013. Quý 3 không
phải là quý cao điểm theo đặc thù ngành, công ty chỉ đạt lãi
4,82 tỷ đồng tức chỉ đóng góp một phần nhỏ vào kết quả
kinh doanh 9 tháng. Lãi quý 3 giảm mạnh so với mức 7,85
tỷ đồng quý 3/2012. Catour đạt lãi 48,7 tỷ đồng 9 tháng năm
2013, giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với lãi cùng kỳ năm ngoái
nhưng vẫn giữ được EPS 15.245 đồng. 

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) vừa có báo cáo đánh giá tình hình kinh tế
Việt Nam 10 tháng năm 2013. NFSC đánh giá quý 4/2013 là quý có mức tăng giá cả cao
nhất trong năm. Các yếu tố chính gây tăng giá trong quý này bao gồm nhóm hàng ăn và
dịch vụ ăn uống tăng, nhu cầu mua sắm theo thời vụ các tháng cận tết, khả năng điều
chỉnh giá xăng dầu gas NFSC cũng dự báo lạm phát bình quân tháng sẽ dao động trong

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
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
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Mặc dù kim ngạch XK hàng hóa trên địa bàn TP.HCM trong 10 tháng năm 2013 giảm hơn
so với cùng kì, nhưng lại đạt mức xuất siêu khoảng 160 triệu USD so với kim ngạch NK.
Trong tháng 10, kim ngạch XK hàng hóa ước đạt 2,2 tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ.
Tính chung 10 tháng năm 2013, kim ngạch XK trên địa bàn TP.HCM ước đạt 21,76 tỷ
USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch NK hàng hóa trên địa bàn tháng 10 ước đạt
2,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ (cùng kỳ giảm
4,9%). Tính chung 10 tháng đầu năm kim ngạch NK hàng hóa ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng
15,5% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 1,1%).

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,680.35

TP.HCM, 10 tháng xuất siêu 160 triệu USD PGI: Lợi nhuận quý III tăng 14% 

chỉnh giá xăng dầu, gas. NFSC cũng dự báo lạm phát bình quân tháng sẽ dao động trong
khoảng 0,6%-0,8% nếu không có điều chỉnh đột biến về giá các mặt hàng nhà nước quản
lý. Lạm phát cả năm 2013 dự báo vẫn được kiểm soát xung quanh mức 7% nếu như có
sự quản lý và điều tiết tốt việc điều chỉnh giá các mặt hàng và dịch vụ. �

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. �

Quý 3/2013, PJICO đạt 36,5 tỷ đồng LNTT, tăng trưởng
14% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, PJICO đạt tổng
doanh thu 1.826 tỷ đồng, tăng trưởng gần 6% so với cùng
kỳ năm 2012 và đạt 74% so với kế hoạch năm. 9 tháng đầu
năm, đứng trước những khó khăn của thị trường bảo hiểm,
PJICO đã chủ động điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng,
hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất
lượng quản trị DN và chất lượng dịch vụ khách hàng.
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Lãi suất trên thị trường tiền tệ Trung Quốc lên cao nhất 4 tháng

+35.26

+27.13 4,305.22

USD đạt mức cao nhất trong vòng 1 tuần.

Hôm nay (30/10), lãi suất trên thị trường tiền tệ Trung Quốc lên cao nhất 4 tháng, ngay
sau 1 ngàyy ngân hàng trung ương nước này bơm tiền vào thị trường làm giảm lo ngại
thắt chặt tiền tệ. Lãi suất tái cấp vốn kỳ hạn 7 ngày tăng lên gần 5,59%, tức là tăng 64
điểm phần trăm so với hôm qua. Lãi suất này được coi là chỉ số đánh giá niềm tin cho vay
trên thị trường liên ngân hàng. Hồi tháng 6, lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày lên cao kỷ lục là
10% và lãi suất quan đêm lên tới 30%. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm 13 tỷ
nhân dân tệ hay 2,13 tỷ USD ra thị trường thông qua OMO.

Các nhà đầu tư đã bán ra một lượng lớn USD trước thềm cuộc họp của Fed diễn ra trong
2 ngày 29-30/10 với dự đoán ngân hàng trung ương của Mỹ sẽ tiếp tục chương trình mua
lại trái phiếu cho tới đầu năm sau. Chỉ số USD tăng 0,1% lên 79,648 sau khi đạt mức
79,692 đầu ngày thứ 4 (30/10), mức cao nhất kể từ ngày 22/10. Thứ 6 tuần trước (25/10),
chỉ số USD chỉ đạt 78,988, mức thấp trong vòng 9 tháng. Tỷ giá đồng euro so với USD ổn
định ở mức1,3741, giảm so với mức cao nhất trong vòng 23 tháng là 1,3833.
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VN-Index tăng 1,99 điểm (+0,4%), lên 499,07 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 48,37 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.202,7 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp tương đối lớn, với 9,4 triệu
đơn vị, trị giá 244,37 tỷ đồng. Trong phiên thỏa thuận, CTG là mã gây
chú ý với 7,5 triệu cổ phiếu được sang tên, giá trị 139,5 tỷ đồng. VNM
vẫn giữ nguyên khối lượng chuyển nhượng của phiên sáng 458.260
đơn vị, trị giá 67,36 tỷ đồng. Trong 304 mã niêm yết trên HOSE, có 96
mã tăng, 96 mã giảm, 78 mã đứng giá và 34 mã không có giao dịch.
Trong nhóm VN30, có 11 mã tăng, 15 mã giảm và 4 mã không có giao
dịch. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 1,08 điểm (+0,19%), lên 557,23
điểm. ITA tiếp tục là mã sôi động nhất sàn HOSE khi có tới 4,4 triệu
đơn vị được khớp. Kết thúc phiên giao dịch, ITA vẫn chỉ đứng ở mức
tham chiếu 6.100 đồng/cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 4,2 triệu đơn
vị, trong đó, CTG là mã được mua vào nhiều nhất với 779.200 đơn vị.
CTG phiên này đóng cửa ở mức 17.700 đồng/cổ phiếu, tăng 300 đồng
(+1,72%).Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng
593.700 đơn vị và bán ra 566.631 đơn vị. Trong đó, mã được mua vào
nhiều nhất là SHB với 367.200 đơn vị và PVS với 109.900 đơn vị.
Trong khi đó, mã bị bán ra mạnh nhất là VGS với 327.000 đơn vị và
DBC 136.000 đơn vị.
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HNX-Index cũng yếu dần về cuối phiên và đóng cửa chỉ còn duy trì
được mức tăng 0,08 điểm (+0,14%), lên 61,58 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 21,23 triệu đơn vị, tương đương giá trị 184,07 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể, chỉ 0,73 triệu đơn vị, trị
giá 4,14 tỷ đồng. Đóng cửa phiên, trên sàn HNX có 91 mã tăng, 80 mã
giảm, 78 mã đứng giá. Trong nhóm HNX30, số mã tăng là 5, trong khi
có 9 mã giảm và 14 mã đứng giá. Đóng cửa phiên, HNX30-Index tăng
0,15 điểm (+0,13%), lên 114,91 điểm. PVS vẫn duy trì được phong độ
trong phiên chiều khi có tổng khối lượng khớp đạt 2,45 triệu đơn vị,
đứng ở mức giá 16.700 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng (+3,09%). Trong
đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 109.900 đơn vị. VGS là mã được
khớp nhiều thứ 2 với 1,78 triệu đơn vị, đứng ở mức giá 5.000 đồng/cổ
phiếu, tăng 200 đồng/cổ phiếu (+4,17%).
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Giao dịch tích cực ở nhóm cổ phiếu lớn đã giúp Vn-
Index tăng mạnh trong phiên, có lúc chỉ số này vượt
ngưỡng 500 điểm, tuy nhiên Vn-Index không đóng cửa
ở mức cao nhất trong phiên mà lùi khỏi mốc 500 điểm,
đứng tại 499.07 điểm. Nhóm cổ phiếu GAS, MSN và
VIC là động lực kéo chỉ số ở phiên nay. Tổng khối
lượng giao dịch ở phiên nay đạt hơn 750 tỷ đồng, trong
đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 250 tỷ đồng, CTG
được thỏa thuận tới gần 140 tỷ đồng. Thanh khoản
phiên nay sụt giảm mạnh so với phiên trước đó. Chỉ
báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu mới nào. Dải Bollinger
tiếp tục đi ngang với ngưỡng cản trên là 505 điểm và
ngưỡng hỗ trợ dưới là 490 điểm. Việc tiếp tục co hẹp
dải này sẽ khiến thị trường sớm thoát khỏi xu thế hiện
tại trong vài phiên tới. Tuy nhiên, dự báo các phiên cuối
tuần, chỉ số sẽ tiếp tục giao động hẹp.
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Yếu

Cổ phiếu PVS giao dịch tích cực trở lại đã kéo chỉ số
sàn này tăng ngay từ đầu giờ sáng. Đóng cửa, HNX-
Index ghi được 0.08 điểm lên 61.58 điểm. Thanh khoản
phiên nay tăng nhẹ với giá trị khớp lệnh đạt 180 tỷ
đồng. Tiếp tục cây nến xanh thứ 2 liên tiếp nhưng vẫn
là cây nến nhỏ với giá đóng cửa lùi lại mốc giá mở cửa
trong ngày. Cùng với dải Bollinger tiếp tục đi ngang
hình thành xu thế đi ngang rõ nét. Hiện tại đường giá
vẫn dao động phía trên đường MA(50) là điểm tích cực.
Tuy nhiên một loạt các chỉ báo STO và RSI chỉ phục hồi
nhẹ, trong khi MFI chỉ lình xình đi ngang cho thấy dòng
tiền chưa có tín hiệu rút ra khỏi thị trường. Ngưỡng
kháng cự với chỉ số là 62 điểm và hỗ trợ tại 60-61 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng
2/2012, sau khi một số công ty như Daiwa Securities Group và China Petroleum & Chemical Corp công bố lợi
nhuận tăng mạnh. Lúc 13h22 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 142,93 điểm,
với cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số này đều tăng điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,9% sau khi một báo
cáo cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này tăng mạnh trong tháng 9. Thị trường đi lên nhờ sự hỗ trợ
của một số công ty có kết quả kinh doanh tốt. Trong phiên này, công ty chứng khoán Daiwa công bố lợi nhuận
ròng tăng mạnh lên 35,5 tỷ Yên trong quý 3 từ mức 7,4 tỷ Yên của cùng kỳ năm trước, trong khi China
Petroleum & Chemical (Sinopec) công bố lợi nhuận ròng tăng lên 22 tỷ Nhân dân tệ từ mức 18,3 tỷ nhân dân tệ.
Công ty điện lực Datang International Power Generation cũng công bố lợi nhuận quý 3 đạt 1,79 tỷ Nhân dân tệ,
vượt mức dự báo. Theo một chiến lược gia của Barclays, các công ty của Châu Á sẽ tiếp tục được hưởng lợi
nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh trong trung hạn. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Daiwa, công ty
chứng khoán lớn thứ hai Nhật Bản, tăng 3,8%. Cổ phiếu của FKP Property Group tăng 4% sau khi một cổ đông
lớn bán ra cổ phiếu của công ty bất động sản Australia này với giá cao hơn giá đóng cửa phiên trước. Cổ phiếu
của Sinopec tăng 2% trên thị trường Hồng Kông sau khi công bố lợi nhuận quý 3 tăng 20%, vượt mức dự báo.
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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.

Xu thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn ở nhiều phiên nay và chưa có tín hiệu nào cho thấy cả 2 sàn sẽ sớm
thoát khỏi xu thế này. Vn-Index vẫn đi ngang trong kênh 490-500 điểm và HNX-Index đi ngang trong kênh 60-62
điểm. Trong phiên tới, thị trường sẽ tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp và thanh khoản duy trì ở mức thấp. 

Sự trở lại từ cầu khối ngoại ở phiên nay đã giúp cả 2 sàn giữ được sắc xanh đến cuối phiên và phục hồi phiên
thứ 2 liên tiếp. Vn-Index chưa giành lại ngưỡng 500 điểm, vẫn đứng tại 499.07 điểm. HNX-Index đứng tại 61.58
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên sàn Hose và tăng nhẹ trên sàn HNX. Tuy nhiên xét về tổng cộng 2 sàn
trên thì thanh khoản sụt giảm mạnh. 
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Khối ngoại tăng mua mạnh ở phiên nay và tập trung vào nhóm cổ phiếu VN30 như MSN, CTG, VIC, HAG, BVH
đã hỗ trợ nhiều cho chỉ số. Phiên nay nhóm Vn30 tăng điểm là đóng góp nhiều vào chỉ số, Vn30 đóng cửa ghi
được 2.25 điểm lên 557.86 điểm, trong khi Vn-Index chỉ tăng 1.99 điểm. Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục chịu áp
lực bán mạnh mỗi khi giá phục hồi, về cơ bản lực bán ra phiên nay không phải bằng mọi giá mà chỉ treo lệnh
bán giá cao. Giao dịch nổi bật ở thời gian gần đây là giao dịch của cổ phiếu CTG với 4 phiên thỏa thuận hơn 22
triệu cổ phiếu và chỉ thỏa thuận giá trần. Cầu của CTG phần lớn đến từ cầu của khối ngoại. Phiên nay khối
ngoại mua vào không phải là đột biến nhưng so với thanh khoản chung của cả thị trường thì đây là mức tốt.
Tổng giá trị mua vào của khối ngoại đạt gần 200 tỷ đồng và bán gần 130 tỷ đồng. Tình hình kinh tê trong nước
thế giới và trong nước tiếp tục cho tín hiệu khả quan. Những lo ngại về tỷ giá tăng trong những tháng cuối năm
đã không còn khi trong vài tuần trở lại đây, tỷ giá USD/VND liên tục giảm với biên độ nhỏ. Đồng thời dự trữ
ngoại hối còn khá dồi dào, thêm vào đó 3 nguồn thu ngoại hối là FDI, ODA và kiều hối dự báo đạt khoảng 25 tỷ
USD trong năm 2013 (theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Trong khi cầu ngoại hối trên thị trường những tháng cuối
năm vẫn chưa thực sự khởi sắc, cụ thể tín dụng ngoại tế tính đến 15/10/2013 giảm 14.05% so với năm 2012.
Về cơ bản tình hình kinh tế hiện tại không có gì bất lợi cho thị trường.

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.
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