
Trong tháng 10, tổng kim ngạch XK hàng hóa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt khoảng 2,2
tỷ USD, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch XK trên địa
bàn ước đạt 21,76 tỷ USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ. Những mặt hàng giảm nhiều gồm
gạo giảm 49,6%, cà phê giảm 22%, thủy sản giảm 17,2%, hàng giày dép giảm 2,9%... Tuy
nhiên, máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lại tăng đến 15%. Kim ngạch NK hàng hóa
trên địa bàn tháng 10 đạt 2,3 tỷ USD, tăng 7,8% so tháng trước và tăng 15% so với cùng
kỳ. Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch NK hàng hóa ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng
15,5% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: sắt thép các loại tăng 9%; nguyên
phụ liệu dệt may, da giày tăng 1,5%,...

Doanh thu thuần quý 3 chỉ tương đương cùng kỳ, đạt hơn
29 tỷ đồng nhưng công ty chỉ có lãi gộp 212 triệu đồng, cùng
kỳ lãi gộp 1,42 tỷ đồng. Doanh thu tài chính không nhiều
trong bối cảnh phải trả lãi vay gần 14 tỷ đồng đã khiến
Petroland lỗ thuần hơn 23 tỷ trong quí 3, cùng kỳ lỗ 2,3 tỷ. 9
tháng đầu năm 2013, Petroland đã lỗ hơn 66 tỷ đồng trong
khi cùng kỳ lỗ hơn 19 tỷ. Nếu kết quả kinh doanh quý 4
không vực dậy được tình trạng thua lỗ 3 quý đầu năm thì
công ty sẽ bị lỗ 2 năm liên tiếp. 

Trong tháng 10, các KCN tỉnh Bình Dương đã thu hút thêm 42,4 triệu USD vốn FDI. Theo
đó, tổng số vốn FDI vào tỉnh trong 10 tháng được nâng lên thành 1,198 tỷ USD (vượt kế

Quý 3, chi phí tài chính của HT1 tăng vọt từ 208 lên 297 tỷ
đồng. Giải trình nguyên nhân tăng chi phí tài chính, HT1 cho

UBND TP Hà Nội quyết định cắt giảm 502 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên. Theo đó,
thành phố cắt giảm chi thường xuyên gồm cả vốn sự nghiệp của các chương trình mục
tiêu quốc gia và thành phố đã giao cho các đơn vị trực thuộc trong năm 2013. Trong đó,
các nhiệm vụ chưa cấp bách, các khoản kinh phí mua sắm, sửa chữa chưa tổ chức đấu
thầu… đều tạm dừng và cắt giảm chi. UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo rà soát các dự án
khu ký túc xá học sinh, sinh viên theo hướng cắt giảm chi phí tối đa; ngừng triển khai các
hạng mục, đơn nguyên công trình chưa triển khai đầu tư xây dựng để tập trung cho các
hạng mục đang triển khai. Với việc cắt giảm 10% từ nguồn chi thường xuyên đầu năm
2013, Hà Nội tiết kiệm được 627 tỷ đồng

Hà Nội cắt giảm 502 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP Hồ Chí Minh: Kim ngạch xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng SouthernBank lãi 36 tỷ đồng trong quý 3, nợ xấu chiếm
3,79%

Bình Dương thu hút thêm gần 1,2 tỷ USD vốn FDI

Petroland lỗ tiếp 23 tỷ đồng quý 3, 9 tháng lỗ 66 tỷ đồng

Xi Măng Hà Tiên 1: Lỗ 73 tỷ đồng quý 3 do gánh nặng tài
chính

Tổng lợi nhuận thuần từ kinh doanh trước dự phòng rủi ro
của SouthernBank quý 3 là 43 tỷ đồng, giảm gần 80% so với
cùng kỳ năm ngoái trong khi lũy kế 9 tháng giảm 35,6%
xuống 336 tỷ đồng. Vì SouthernBank chỉ trích lập dự phòng
1,5 tỷ đồng trong quý 3 nên lợi nhuận trước thuế vẫn đạt
cao 41,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái con số này tuy
nhiên vẫn thấp hơn 71%. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 36 tỷ
đồng, bằng chưa đến 1/3 của quý 3/2012. Nợ xấu chiếm
3,79% trên tổng dư nợ. 
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Chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc tháng 10 tăng cao nhất trong năm. Theo tổng
cục thống kê quốc gia Trung Quốc, trong tháng 10 chỉ số PMI phi sản xuất tăng lên 56,3 từ 
mức 55,4 trong tháng 9. HSBC và Markit Economics sẽ đưa ra chỉ số PMI tháng 10 cho
ngành dịch vụ của Trung Quốc vào ngày mai (5/11). Dấu hiệu phục hồi kinh tế có thể
khiến cho chính phủ Trung Quốc có thêm tự tin đẩy mạnh các biện pháp cải cách kinh tế.
Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng quá mức, nợ công tăng, và tăng trưởng xuất khẩu chậm
lại có thể cản trở quá trình phục hồi nền kinh tế của quốc gia này.

Nhân dân nhật báo (Trung Quốc) ngày 4-11 dẫn số liệu báo cáo chính thức cho biết tính
đến tháng 9-2013, nhân dân tệ dùng trong thanh toán thương mại xuyên biên giới đạt
8.600 tỉ nhân dân tệ (khoảng 1.400 tỉ đô la Mỹ) với 220 nền kinh tế, chiếm 98% nền kinh tế
toàn cầu. Trong 3 quí đầu năm nay, lượng thanh toán bằng đồng tiền này trong các giao
dịch qua biên giới đạt 3.160 tỉ nhân dân tệ, cho thấy nhân dân tệ đã trở thành một trong
những đồng tiền thanh toán thương mại chủ yếu trên toàn cầu. Các nhà phân tích chỉ ra
nhân dân tệ quốc tế hóa trong 3 lĩnh vực thanh toán thương mại, đầu tư và dự trữ ngoại 
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HSBC: Lạm phát sẽ được giữ ở mức thấp từ nay cho đến cuối nămSông Đà 9: Báo lãi quý 3, lũy kế đạt 81% kế hoạch 

hoạch năm 2013 là 1 tỷ USD) gồm 116 dự án mới với 713,7 triệu USD và 115 dự án tăng
vốn 484,5 triệu USD. Một số dự án đầu tư mới có vốn lớn như dự án Khu phức hợp VSIP
Bình Hòa - Bình Dương đầu tư hơn 199 triệu USD, Công ty TNHH Panasonic Eco
Solutions Việt Nam tại khu công nghiệp VSIP đầu tư 38 triệu USD, Công ty TNHH
Tomuku...Một số dự án tăng vốn lớn như Công ty TNHH URC tăng vốn 50 triệu USD,
Công ty TNHH sân Golf Palm - Sông Bé tăng hơn 28 triệu USD,

biết chủ yếu do ảnh hưởng của khoản lỗ chênh lệch tỷ giá
do đánh giá cuối quý theo thông tư 179. Theo thuyết minh
báo cáo tài chính, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá HT1 trong quý
3 của HT1 lên tới 117 tỷ đồng, tăng 90 tỷ đồng so với cùng
kỳ 2012. Kết quả quý 3 HT1 lỗ ròng 72,6 tỷ đồng khiến 9
tháng công ty lỗ 70,4 tỷ đồng

Quý 3, Công ty có LNST đạt khoảng 13 tỷ đồng, tăng 5,8%
so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng 41,7 tỷ đồng, đạt khoảng 81%
kế hoạch LNST công ty đề ra. Do chia cho cổ đông thiểu số
nhiều nên phần LNST của cổ đông công ty mẹ đạt lần lượt
8,8 tỷ đồng trong quý 3 và 27,3 tỷ đồng trong 9 tháng. Lũy
kế 9 tháng, LNST giảm khoảng 15.4% so với cùng kỳ năm
2012, do lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2013 không đạt được
như so với cùng kỳ năm trước.

+/-

-60.17

Nhu cầu trong nước vẫn còn chậm chạp sẽ giúp kìm hãm áp lực lạm phát. HSBC cũng
cho rằng lạm phát sẽ được kiềm chế nhờ vào giá cả hàng hoá toàn cầu thấp. Giá cả đầu
vào trong tháng 10 giảm từ mức 55,9 điểm trong tháng 9 xuống còn 55,1 điểm. Thực tế đã
thể hiện rõ trong chỉ số CPI toàn phần tháng 10 của Việt Nam khi giảm từ mức 9,1% trong
tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 8%. Nguyên nhân chỉ số CPI giảm đa phần
là nhờ vào chi phí vận chuyển và giáo dục thấp hơn. Một trong những nguy cơ đối với lạm
phát trong tháng cuối năm có thể xuất phát từ giá cả thực phẩm tăng. 
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.01

65

VN-Index giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,0%), đứng ở mức 497,07 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,13 triệu đơn vị, tương đương giá trị 851,5 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 2,69 triệu đơn vị, trị giá 139,96 tỷ
đồng. Với 12 mã tăng, 11 mã giảm và 7 mã đứng giá, VN30-Index tăng
0,24 điểm (+0,04%), lên 554,97 điểm. Trong nhóm VN30, OGC tiếp tục
gây ấn tượng với mức tăng 500 đồng (+4,72%), lên 11.100 đồng/cổ
phiếu, có thời điểm mã này cán mức trần 11.300 đồng/cổ phiếu. Tổng
khối lượng khớp đạt 3,73 triệu đơn vị, chỉ đứng sau ITA với 5,31 triệu
đơn vị. Trong đó, OGC được khối ngoại gom vào 750.000 đơn vị. Ngoài
OGC, HSG cũng có mức tăng khá 700 đồng (+1,83%), lên 38.900
đồng/cổ phiếu. Dù không quá ấn tượng như nhóm cổ phiếu Sông Đà
trên HNX, nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản trên HOSE cũng có mức
tăng khá mạnh trong phiên hôm nay với nhiều mã tăng khá, thậm chí
chạm trần như DXG, NVT, NTL, TDH…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 0,35 điểm (+0,56%), lên 62,43 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 46,85 triệu đơn vị, trị giá 292,99 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận 4 triệu đơn vị, trị giá 27 tỷ đồng. Ngoài nhóm cổ phiếu
Sông Đà, SCR cũng là mã gây chú ý trên sàn HNX trong phiên hôm nay
với tổng khôi lượng khớp đạt 6,18 triệu đơn vị, đứng ở mức 6.200
đồng, tăng 400 đồng (6,90%), có thời điểm đã leo lên mức trần 6.300
đồng/CP. Cũng gây ấn tượng không kém là PVL khi bất ngờ được
khớp tới 2,47 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần 2.600 đồng/CP khi
kết thúc phiên hơn 1,16 triệu đơn vị. Trong khi đó, VCG vẫn túc tắc
tăng giá kể từ khi có thông tin bán được Xi măng Cẩm Phả. Trong
phiên hôm nay, VCG được khớp 2,19 triệu đơn vị, đứng ở mức giá
9.600 đồng, tăng 200 đồng. Ngoài SCR và VCG, nhóm HNX30 còn có
19 mã khác tăng giá, trong khi chỉ có 4 mã giảm, trong đó có ACB. Kết
thúc phiên, HNX30-Index tăng 1,25 điểm (+1,08%), lên 117,09 điểm.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 3,2 triệu đơn vị trên
HOSE, trong đó mua nhiều nhất là OGC với 0,75 triệu đơn vị. Trên
HNX, khối ngoại mua vào 882.700 đơn vị, trong khi bán ra 136.800 đơn
vị. “Hoa khôi” của tuần trước đó là AME được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 510.000 đơn vị.

882,700 

62.43
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Giao dịch chậm chạp và ít biến động của nhóm cổ phiếu
Bluechips đã khiến Vn-Index không có sự cải thiện nào
đáng kể. Dòng tiền tập trung chủ yếu vào cổ phiếu nhỏ
mang tính đầu cơ cao. Thanh khoản tăng gần 40% so
với phiên trước đó đạt hơn 700 tỷ đồng. Vn-Index chốt
phiên vẫn loanh quanh dưới ngưỡng 500 điểm, đứng tại
497.07 điểm giảm 0.01 điểm. Tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa
khả quan khi dải Bollinger vẫn đi ngang, trong khi MACD
lại đang cắt xuống dưới đường tín hiệu và một loạt các
chỉ báo RSI, STO và MFI lại vận động khá hẹp. Tiếp tục
cây nến đỏ thứ 3 liên tiếp với biên độ hẹp cho thấy tâm
lý giằng co còn hiện hữu. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-
Index là 490 điểm và kháng cự là 505 điểm.

460 điểm
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Giao dịch tích cực hơn sàn Hose khi dòng tiền đầu cơ
chủ yếu tập trung trên sàn này tiêu biểu đồng loạt nhóm
cổ phiếu dòng Sông Đà khởi sắc, thậm chí nhiều cổ
phiều còn tăng trần và không còn dư bán. Vì vậy HNX-
Index đóng cửa ở gần mức cao nhất trong ngày, tăng
0.35 điểm lên 62.43 điểm. Thanh khoản tăng gấp đôi so
với phiên trước đạt hơn 260 tỷ đồng. Đây là phiên tăng
điểm thứ 5 liên tiếp trên sàn này. Với 2 cây nến xanh
thân dài liên tiếp đang hình thành xu thế tích cực trên
sàn này. Bên cạnh đó chỉ báo RSI và STO đang tăng
mạnh lên vùng quá mua, cùng với MFI đang tiến sát đến
ngưỡng 80 cho thấy dòng tiền đang trở lại thị trường.
Tuy nhiên việc dải Bollinger chưa thực sự mở rộng lên
phía trên sẽ là lực cản cho đà phục hồi. Dự báo phiên
tới, áp lực điều chỉnh xảy ra là khá cao. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch đầu tuần sau khi một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang nói
rằng ngân hàng trung ương Mỹ nên chấm dứt chương trình kích thích càng sớm càng tốt. Phát biểu tại Sydney,
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, ông Richard Fisher, nói rằng FED cần tập trung vào việc đưa chính
sách tiền tệ trở lại cho thị trường quyết định càng sớm càng tốt. “Chúng ta bắt đầu thấy sự thay đổi nhẹ trong
giọng điệu của FED,” một chiến lược gia nhận định. “Lời lẽ của FED trong vài tuần qua rõ ràng đã thiên về
hướng chắt chặt hơn so với dự đoán của thị trường.” Lúc 12h42 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI của chứng khoán
Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản giảm 0,2% xuống 478,38 điểm, với 3 cổ phiếu giảm mới cổ phiếu
2 cổ phiếu tăng. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của
các công ty tài chính Hàn Quốc như Shinhan Financial Group, Mirae Asset Securities và Hana Financial Group
giảm hơn 2,4%. Cổ phiếu của Coca-Cola Amatil, công ty đồ uống niêm yết lớn nhất Australia, giảm 4,7% sau khi
hãng dự báo lợi nhuận năm 2013 sẽ giảm. Cổ phiếu của China Resources Enterprise, công ty bia và bán lẻ có
hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục, tăng 1,5%.

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.

Giao dịch phiên đầu tuần chưa có sự thay đổi nhiều về chỉ số trên 2 sàn, nhưng sự khởi sắc ở nhóm cổ phiếu
đầu cơ đã giúp sàn HNX có giao dịch tích cực hơn. Thanh khoản phiên nay đã phục hồi trở lại với mức tăng so
với phiên trước là gần 40% trên sàn Hose và gấp đôi trên sàn HNX. Xu thế trên sàn HNX đang dần tích cực
hơn.

Trang 4

Nhóm cổ phiếu Bluechips trên 2 sàn tiếp tục có một phiên giao dịch giằng co và không có nhiều biến động. Các
mã này chủ yếu giao dịch loanh quanh giá tham chiếu với sắc đỏ vẫn là chủ đạo. Dòng tiền chỉ giao dịch sôi
động ở một vài mã đầu cơ trên sàn Hose, trong khi rất nhiều mã penny trên sàn HNX lại thu hút dòng tiền đáng
kể khi đã giúp thanh khoản trên sàn này tăng gấp đôi so với phiên cuối tuần trước. Bất ngờ với giao dịch của
nhóm cổ phiếu sông đà với hầu hết đều tăng trần và thậm chí là dư mua trần. Trên sàn HNX này, số lượng mã
kịch trần tăng từ 38 mã ở phiên sáng lên 49 mã trong phiên chiều. Nhóm cổ phiếu HNX30 có chuyển biến tích
cực khi đóng cửa tăng 1.07%, đã lâu rồi mới được chứng kiến sự tăng trở lại ở nhóm này. Nhà đầu tư nước
ngoài vẫn tiếp tục duy trì lực mua vào trên Hose nhưng tạo được rất ít tác động đến giá của nhóm cổ phiếu lớn.
Tính chung lượng vốn vào ròng toàn sàn Hose qua khớp lệnh là 5.8 tỷ đồng, đây là mức thấp nhất trong chuỗi
28 phiên mua ròng của khối ngoại tại sàn này. Có thể thấy, sự trở lại ở dòng cổ phiếu đầu cơ là tín hiệu tích cực
cho thị trường khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang mất động lực tăng do đã có giai đoạn tăng trưởng tốt và cầu
đến từ khối ngoại lại sụt giảm ở phiên nay. Tuy nhiên, chưa nhận thấy sự đồng thuận hầu hết các nhóm cổ phiếu
trên thị trường và dòng tiền chỉ tập trung lác đác ở một số nhóm cổ phiếu nên xu thế tăng điểm chưa được hình
thành trên 2 sàn.

Kịch bản đi ngang vẫn đang hiện hữu trên sàn Hose với ngưỡng hỗ trợ 490 điểm và kháng cự là 505 điểm.
Trong khi sàn HNX có chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên Vn-Index vẫn đang trong danh giới một là phá kháng
cự 505 điểm để hình thành xu thế tăng trở lại, hoặc là chỉ một phiên giảm mạnh xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 490
điểm sẽ khiến sàn này sẽ trở lại xu thế giảm điểm. Vì vậy ở thời điểm này nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ
phiếu và tiền mặt hợp lý, khuyến nghị tỷ lệ 40/60.

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.




