
Chậm bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường sắt đô thị số 1, TP.HCM đang đứng trước
nguy cơ phải bồi thường cho nhà thầu 2,5 tỉ đồng mỗi ngày. Tuyến đường sắt đô thị
(metro) số 1 có tổng chiều dài 19,7 km, gồm 2,6 km đi ngầm và 17,1 km đi trên cao. Dự án
có 4 gói thầu chính, bao gồm: Gói số 1a (xây dựng đoạn ngầm từ nhà ga Bến Thành đến
Nhà hát TP); gói thầu 1b (xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát TP đến ga Ba Son); gói thầu số
2 (xây dựng đoạn trên cao và depot) và gói thầu số 3 (cung cấp thiết bị cơ điện, đường
ray, toa xe). Việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thi
công gói thầu số 2 mà còn phát sinh nhiều chi phí cho tư vấn và chi phí phát sinh cho nhà
thầu.

REE bất ngờ báo lãi ròng gần 200 tỷ trong quý 3, tăng 128%
quý 3 năm trước, 9 tháng lãi ròng gần 840 tỷ, tăng 71%
cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của REE không thay
đổi nhiều so với năm trước, quý 3 đạt 560 tỷ, 9 tháng đạt
gần 1.684 tỷ, giảm nhẹ 3% cùng kỳ 2012. Với kế hoạch 650
tỷ đề ra đầu năm, sau 9 tháng REE đã vượt 29% kế hoạch
năm. EPS 9 tháng của REE đạt 3.432 đồng/cp, tăng mạnh
so với cùng kỳ 2012. 

Bộ Giao thông Vận tải hôm nay công bố Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT về việcthành lập
Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị
thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), đánh dấu mốc quan
trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp từng được xác định là chủ lực của nền kinh

Công ty mẹ PVC lỗ 8,84 tỷ đồng quý 3/2013, lũy kế 9 tháng
vẫn lãi gần 100 tỷ, tăng 19% cùng kỳ năm trước. Doanh thu
thuần quý 3/2013 của công ty mẹ PVC đạt gần 421 tỷ đồng,
tăng 8% quý 3/2012 lũy kế 9 tháng đạt hơn 1 270 tỷ tăng

Trong tháng 10, rủi ro của hệ thống tổ chức tín dụng đã giảm bớt với những chuyển biến
tích cực như: thanh khoản hệ thống dồi dào với sự gia tăng mạnh của khu vực dân cư và
tổ chức kinh tế khiến mặt bằng lãi suất cả huy động, cho vay và cả liên ngân hàng đều
giảm mạnh xuống mức thấp ngang bằng với thời điểm 2006 (huy đông giảm 2-3%; cho
vay giảm 3-5%). UBGSTCQG cũng cho biết năm nay FDI, ODA, kiều hối khả quan dự báo
lên tới 25 tỷ USD (dự báo của Bộ KHĐT) trong khi cầu ngoại hối trên thị trường trong
những tháng cuối năm có thể chưa thực sự khởi sắc. Tính đến 20/9, cầu tín dụng ngoại tệ
giảm mạnh 13,65% so với năm 2012.

FDI, ODA, kiều hối năm nay dự báo lên tới 25 tỷ USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP.HCM trước nguy cơ bị phạt 2,5 tỉ đồng/ngàyCảng Đồng Nai thoái hết 28% vốn tại công ty liên kết

Chính thức xóa mô hình Tập đoàn Vinashin

REE: Lãi ròng 200 tỷ quý 3, 9 tháng lãi 840 tỷ, vượt 29%
kế hoạch năm

Công ty mẹ PVC bất ngờ báo lỗ gần 9 tỷ đồng quý 3 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (mã
PDN) đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp
đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Đồng Nai. Số
cổ phần chuyển nhượng là hơn 630 nghìn cổ phiếu, tương
đương 28% vốn điều lệ của Dịch vụ Hàng hải Đồng Nai.
Tổng giá trị chuyển nhượng là gần 7,4 tỷ đồng. Hội đồng
quản trị giao cho Tổng giám đốc PDN triển khai ký kết hợp
đồng với đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH
Hàng hải Biển Đông.
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(Cập nhật 16h15 ngày 31/10/2013)

Bốn ngân hàng lớn của Trung Quốc công bố mức tăng nợ xấu lớn nhất kể từ năm 2010,
do năng lực sản xuất dư thừa và tăng trưởng lợi nhuận chậm lại do suy thoái kinh tế. Tỉ lệ
nợ xấu tại Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân
hàng Nông nghiệp Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc tăng 3,5% trong 3 tháng tính
tới 30/9 với tổng giá trị nợ xấu là 329,4 tỷ Nhân dân tệ (54 tỷ USD). Lợi nhuận của các
ngân hàng này tăng lên 209 tỷ Nhân dân tệ. Tỷ lệ nợ xấu trung bình của 4 ngân hàng này
tăng 1,02% tính tới ngày 30/9 so với 1,01% của 3 tháng trước đó.

USD giữ mức tăng 3 ngày so với euro trước các dữ liệu dự đoán của Mỹ cho thấy tỷ lệ
thất nghiệp giảm và dữ liệu sản xuất lạc quan. Lúc 10h28, giờ Tokyo, tỷ giá USD có chút
thay đổi so với euro đứng ở mức 1,3732 USD/EUR sau khi giá tăng 0,5% trong 3 phiên
trước đó. USD giảm so với yên từ mức 98,51 yên/USD hôm qua còn 98,39 yên/USD,
trước đó tỷ giá này còn lên mức 98,68 yên/USD cao nhất kể từ 17/1. Yên cũng tăng 0,2%
so với euro đứng tại 135,1 yên/EUR. Tính chung trong tháng 10, USD đã giảm 1,5% so
với euro và tăng 0,1% so với yên.
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Việt - Nga sẽ khởi động nhiều dự án đầu tư lớn Thiên Quang ITQ thông qua việc tăng vốn, 9 tháng lãi 

trọng trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp từng được xác định là chủ lực của nền kinh
tế nhưng mắc nhiều sai lầm trong đầu tư, kinh doanh và quản trị. SBIC tại thời điểm thành
lập có vốn điều lệ là 9.520 tỷ đồng. Các ngành, nghề kinh doanh chính của tổng công ty là
đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu thủy, thiết bị và phương tiện nổi; tái chế, phá dỡ tàu cũ.
Ngoài ra, tổng công ty còn có nhiệm vụ khai thác cảng biển, cảng thủy nội địa, bến tàu,
cầu tàu; kinh doanh hoạt động lai dắt, tàu kéo,...

tăng 8% quý 3/2012, lũy kế 9 tháng đạt hơn 1.270 tỷ, tăng
9% cùng kỳ 2012. Biên lợi nhuận gộp của công ty mẹ PVC
đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, quý 3/2013 tỷ lệ
này đạt 5,55%. Lũy kế 9 tháng, LNST của công ty mẹ PVC
lãi ròng 99,94 tỷ đồng, tăng 19% cùng kỳ 2012.

Quý III năm 2013, Công ty đạt doanh thu 105 tỷ đồng, tăng
10% so với cùng kỳ năm 2012, lũy kế 9 tháng, ITQ đạt
doanh thu 308 tỷ đồng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012,
trong đó doanh số bán cho xuất khẩu 40 tỷ đồng. LNST của
ITQ đạt 682 triệu đồng, giảm 41% cùng kỳ năm trước, Lợi
nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2013 của ITQ đạt 2,5 tỷ
đồng, giảm 5,6% cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ
thép của ITQ trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt 6.988 tấn. 

+/-

-97.65

có 12 dự án đầu tư ưu tiên trong 10 năm tới với tổng trị giá 20 tỷ USD, bao gồm xây dựng
nhà máy sản xuất titan xốp và xỉ titan của Tổng Cty AVISMA, hiện đại hóa và chế tạo máy
phát điện của nhóm INTER RAO UES và tập đoàn Silovye Mashiny, Gazprom Neft tham
gia vận hành và hiện đại hóa Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hợp tác với PetroVietnam
trong các dự án dầu khí chung trên vùng thềm lục địa, xây dựng tổ hợp khách sạn tại Cam
Ranh, Uralvagonzavod thành lập xí nghiệp liên doanh sản xuất toa xe đường sắt. Việt
Nam và Nga nhất trí thúc đẩy các dự án trọng điểm giữa 2 nước, đặc biệt là dự án xây
dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam tại Ninh Thuận.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-1.66

88

VN-Index giảm 1,66 điểm (-0,33%) xuống 497,41 điểm với tổng khối
lượng giao dịch chỉ đạt 43,34 triệu đơn vị, trị giá gần 688 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,72 triệu đơn vị, trị giá 164,55 tỷ đồng.
Toàn sàn HOSE có 80 mã tăng, 98 mã giảm và 88 mã đứng giá, trong
đó, nhóm VN30 có 7 mã tăng, 16 mã giảm và 7 mã đứng giá, chốt
phiên giao dịch VN30-Index giảm 1,67 điểm (-0,3%) xuống 555,56
điểm. Các mã tăng giá gồm DPM, HAG, HPG, KDC, VCB và VIC, trong
đó HPG có mức tăng mạnh nhất 600 đồng (+1,61%), KDC và VIC có
cùng mức tăng 500 đồng/CP. ITA tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản trên
sàn HOSE với hoan 2,53 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Kết thúc
phiên giao dịch, ITA vẫn chỉ đứng ở mức tham chiếu 6.100 đồng/cổ
phiếu.

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

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,05 điểm (+0,09%) lên 61,64 điểm với tổng khối lượng 
15,76 triệu đơn vị, trị giá hơn 156,55 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 671.417 đơn vị, trị giá 11,81 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 91
mã tăng, 69 mã giảm và 86 mã đứng giá, trong đó, nhóm HNX30 có 9
mã tăng, 4 mã giảm và 15 mã đứng giá, chốt phiên giao dịch HNX30-
Index tăng 0,33 điểm (+0,28%) lên 115,42 điểm. Trên sàn HNX chỉ có 3
mã có khối lượng khớp đạt trên 1 triệu đơn vị gồm PVX (1,4 triệu đơn
vị), FIT (1,34 triệu đơn vị) và SHB (1,18 triệu đơn vị). Đóng cửa, PVX
và SHB vẫn đứng ở mức tham chiếu trong khi FIT giảm 1.200 đồng (-
7,64%) xuống 15.700 đồng/CP.
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MUA 

SÀN HCM

TỔNG QUAN GD NĐTNN

91

69

86

0.05

156.55

15,762,696

TỔNG KL

Trang 2

5,401,210 204,890    
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 55 mã với
tổng khối lượng 2,87 triệu đơn vị, trong đó, họ mua vào nhiều nhất NTL
(400.000 đơn vị), STB (374.770 đơn vị) và HAG (368.090 đơn vị). Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 40 mã với tổng khối lượng 1,19
đơn vị và bán ra 17 mã với tổng khối lượng 204.890 đơn vị. Trong đó,
họ mua ròng nhiều nhất SHB (852.800 đơn vị) đồng thời bán ra ròng
mạnh nhất DBC (84.600 đơn vị).

1,191,800 

61.64
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Tâm lý giao dịch thận trọng còn duy trì trong phiên cuối
tuần. Đóng cửa với một phiên giảm nhẹ, Vn-Index giảm
1.66 điểm xuống 497.41 điểm. Kết thúc tuần với 3 phiên
giảm điểm và 2 phiên tăng điểm, Vn-Index giảm nhẹ so
với phiên đầu tuần. Nhìn chung tuần giao dịch này, đồ
thị vẫn theo xu thế đi ngang giống tuần trước đó và dải
Bollinger có xu thế ngày càng co hẹp hơn. Dải dưới của
Bollinger tiếp tục đi ngang cùng đường MA(50) tạo ra
ngưỡng hỗ trợ khá tốt cho đường giá ở mức 490 điểm.
Một loạt các chỉ báo MACD, RSI và MFI vẫn chưa thay
đổi nhiều so với tuần trước đó, các chỉ báo này vẫn vận
động hẹp. Dải Bollinger này tiếp tục co hẹp lại sẽ khiến
đường giá sớm thoát khỏi xu thế hiện tại trong tuần kế
tiếp. Ngưỡng hỗ trợ cho đường giá trong tuần tới là 490
điểm và kháng cự gần nhất là 505 điểm, xa hơn là 515
điểm.

460 điểm
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Diễn biến trái chiều về cuối phiên, HNX-Index đã giữ sắc
xanh nhẹ trong phiên cuối tuần. Đóng cửa, HNX-Index
ghi được 0.05 điểm lên 61.64 điểm. Thanh khoản sụt
giảm nhẹ khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 145 tỷ đồng.
Kết thúc tuần với 3 phiên xanh điểm cũng không giúp
được chỉ số tránh được một tuần giảm điểm. 3 cây nến
xanh hẹp cho thấy xu thế đi ngang vẫn duy trì. Bên cạnh
đó, dải Bollinger vẫn đang co lại, cùng một loạt các chỉ
báo RSI, MFI vẫn dao động khá hep. Thêm vào đó
MACD vẫn đang đi ngang cùng đường tín hiệu chưa
làm thay đổi xu thế hiện tại. Trong tuần tới, xu thế đi
ngang còn hiện hữu với ngưỡng kháng cự 62 điểm và
hỗ trợ ở 60.5 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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Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ làm dấy lên
đồn đoán rằng họ có thể sẽ giảm chương trình kích thích sớm hơn dự báo, dù họ vừa quyết định duy trì chương
trình này vào đêm qua. Lúc 13h39 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,8% xuống
142,10 điểm, với 9/10 nhóm ngành thuộc chỉ số này giảm điểm. Thị trường đi xuống sau khi ngân hàng trung
ương Mỹ đánh giá rằng chính sách tài khóa đang kìm hãm tăng trưởng kinh tế của nước này. Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ đã quyết định duy trì chương trình mua tài sản trị giá 85 tỷ USD/tháng trong cuộc họp vào đêm qua.
Theo một phân tích, việc giảm kích thích là không thể tránh được, vấn đề là thời điểm. Nhưng thị trường đang
phản ánh vào giá khả năng giảm kích thích trong khoảng muộn nhất là 6 tháng tới. Tại Nhật Bản, ngân hàng
trung ương nước này cũng quyết định không thay đổi chính sách trong cuộc họp ngày hôm nay. Và việc không
có thêm biện pháp kích thích nào đã khiến chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,9% trong phiên này. Trên thị
trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,8% sau tin 4 ngân hàng lớn nhất nước này ghi nhận
mức nợ xấu tăng mạnh nhất kể từ ít nhất là năm 2010. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Alacer Gold Corp
gỉam 4,1% trên thị trường Sydney khi giá vàng giảm. Cổ phiếu của Honda Motor mất 1,3% sau khi hãng chế tạo
ô tô lớn thứ ba Nhật Bản công bố lợi nhuận quý 2 thấp hơn dự báo và doanh số bán xe máy tại Đông Nam Á
tăng chậm lại. Cổ phiếu của National Australia Bank giảm 2,5% do chi phí của ngân hàng lớn nhất Australia này
tăng mạnh.

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.

Kết thúc một tuần đi ngang trên 2 sàn với thanh khoản tuần này sụt giảm mạnh so với tuần trước đó. Cả 2 chỉ số
HNX-Index và Vn-Index đều giảm nhẹ so với đầu tuần. Vn-index vẫn đang vận động dưới ngưỡng 500 điểm,
đóng cửa phiên cuối tuần dừng lại tại 497.41 điểm. Trong khi HNX-Index giành lại được sắc xanh ở những phút
cuối, đứng tại 61.64 điểm. Xu thế đi ngang vẫn duy trì.

Trang 4

Trái ngược với phiên trước đó, lực cầu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã sụt giảm mạnh. Khối ngoại giảm
mua vào trong phiên nay, đồng thời tăng bán nhẹ, khiến trên sàn Hose khối ngoại có phiên bán ròng nhẹ, trong
khi vẫn mua ròng trên sàn HNX. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phiên nay, thì chỉ mỗi VIC còn giữ được sắc
xanh đến cuối phiên, hầu hết các mã còn lại đều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu còn lại hầu hết đều dao động hẹp
quanh tham chiếu, phiên nay lực bán mạnh chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã ảnh hưởng nhiều
đến Vn-Index. Thông tin Feb tiếp tục duy trì gói kích thích QE3 không có gì bất ngờ với nhà đầu tư, vì vậy thị
trường chứng khoán thế giới và trong nước đều không có phản ứng tích cực hơn với thông tin này. Thiếu vắng
thông tin hỗ trợ khiến cả 2 sàn tiếp tục đi ngang với giao dịch giằng co khá là khó chịu. Giá vận động không
nhiều đã không tạo ra sức hấp dẫn để cầu nhập cuộc, đồng thời áp lực ở vùng kháng cự hiện tại cũng là lý do
khiến cầu cần đứng ngoài theo dõi và chờ tín hiệu rõ ràng hơn. Dải Bollinger tiếp tục co lại tuần thứ 2 liên tiếp
cho thấy xu thế đi ngang sẽ còn duy trì trong tuần kế tiếp.

Các doanh nghiệp tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý 3 với kết quả khả quan đem đến kỳ vọng sẽ còn tích
cực hơn trong quý 4 là yếu tố hỗ trợ cho tâm lý ở giai đoạn này. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nhẹ của thị
trường kéo dài suốt từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 này, thị trường cần có thời gian để hình thành mặt bằng
giá mới và test lại lực cầu. Do đó, giai đoạn đi ngang này có thể còn tiếp tục trong tuần kế tiếp. Kỳ vọng thị
trường sẽ phục hồi trong cuối tuần tới. 

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.




