
Ngày 30/10, UBND tỉnh Bình Dương cho biết dự án trường đua trong Khu liên hợp công
nghiệp - dịch vụ - đô thị sẽ ngưng triển khai, phần đất dự kiến xây trường đua sẽ chuyển
sang mục đích sử dụng khác. Trước đó, tỉnh Bình Dương dự kiến sử dụng 230 ha để xây
dựng một trường đua ngựa hiện đại do một số doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư với số vốn
lên tới 350 triệu USD (bao gồm cả dịch vụ cá cược, khách sạn, thương mại...). Tuy nhiên,
dự án này đã không được Chính phủ cấp phép đầu tư. Bộ Xây dựng đã đồng ý đề xuất
của UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển khu đất này thành một khu đô thị (153ha) và
khu hỗn hợp (81,7ha) 

Trong quý 4, KBC có thể sẽ ghi nhận doanh thu từ việc cho
thuê 40 héc-ta đất khu công nghiệp Tràng Duệ với LG Việt
Nam do công ty này mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư
dự án trị giá hơn 1,5 tỷ USD từ tháng 9/2013. Với mức giá
thuê tạm tính 55 USD/m2, hợp đồng với LG có thể mang lại
cho KBC thêm khoảng 460 tỷ đồng doanh thu tương đương
230 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Nếu các hoạt động khác không
có gì đột biến, doanh thu cả năm KBC có thể đạt khoảng
700 tỷ đồng

Theo Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcarft), trong 10 tháng năm
2013, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD, giảm
10% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải nguyên nhân trên, theo Vietcarft là do một số
chính sách phát triển ngành thủ công mỹ nghệ của Việt Nam mặc dù đã được triển khai

9 tháng đầu năm 2013 doanh thu và LNST hợp nhất lần
lượt đạt 10.400 tỷ đồng và 1.395 tỷ đồng, tăng trưởng lần
lượt là 25,1% và 26,3% so với cùng kỳ năm 2012. Năm
2013, PVD đặt kế hoạch LNST 1.360 tỷ đồng. Như vậy,

Việt Nam và Palestin đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn
ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa hai nước, ký
ngày 6/11/2013 tại Bộ Tài chính Việt Nam. Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo ra môi
trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư 2 bên tiến hành các hoạt động
kinh doanh. Hiệp định sẽ tạo ra môi trường pháp lý ổn định và cần thiết cho sự hợp tác về 
kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Palestin, đồng thời cũng thể hiện mối quan hệ hợp
tác song phương, phát triển toàn diện giữa hai nước đã đi vào thực chất hơn.

Ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Palestin 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bình Dương dừng dự án 350 triệu USD VCC: 9 tháng lãi 12,289 tỷ đồng

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ giảm 10%

KBC có thể lãi thêm 230 tỷ đồng nhờ KCN Tràng Duệ

PVD: 9 tháng đạt 1.395 tỷ đồng LNST, vượt kế hoạch cả
năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Vinaconex 25
là 500 tỷ đồng, LNST 12,289 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm
ngoái, lợi nhuận quý III/2013 của VCC giảm nhẹ, nhưng lũy
kế 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận lại tăng đáng kể. 9
tháng đầu năm 2012, doanh thu của Vinaconex 25 là 430 tỷ
đồng, LNST đạt 10,83 tỷ đồng. 3 quý đầu năm 2013, tỷ
trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu của Vinaconex 25 đã
tăng mạnh lên mức 89,49%
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(Cập nhật 16h15 ngày 06/11/2013)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý III được dự đoán sẽ ở mức khiêm tốn,
trước khi con số chính thức được Bộ Thương mại Mỹ công bố. Theo dự đoán của các
nhà phân tích, nền kinh tế Mỹ có thể đạt tăng trưởng 1,9% trong quý III. Giảm mạnh so
với tốc độ tăng trưởng 2,5% trong quý II của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên,
cũng có những ý kiến lạc quan hơn như Macroeconomic Advisers hay HFE đều điều
chỉnh dự báo GDP quý III thậm chí còn tăng mạnh hơn quý II, lên 2,7%.

Đồng USD tăng cao nhất trong 7 tuần do chỉ số ngành dịch vụ Mỹ trong tháng 10 tăng
cao hơn so với dự đoán có thế khiến cho Cục dự trữ Liên bang cắt giảm chương trình
mua trái phiếu hàng tháng sớm hơn so với dự kiến. Lúc 5 giờ chiều tại New York, chỉ số
USD index, so sánh tỷ giá đồng USD với 10 đồng tiền lớn, tăng 0,3% lên 1015,99. Ngày
5/11 chỉ số này đạt mức đỉnh 1017, mức cao nhất kể từ 18/9. Tỷ giá đồng yên so với euro
tăng 0,4% lên 132,72 yên/euro. Tỷ giá đồng yên so với đồng USD tăng 0,1% lên 98,50
yên/USD. Tỷ giá euro so với USD giảm 0,3% xuống còn 1,3474 USD/euro.
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TPHCM: Hơn 106.000 tỉ đồng không bị chuyển sang nợ quá hạnGiảm manh lợi nhuận, DPM vẫn về đích

g g ỹ g
nhưng hiệu quả đem lại chưa cao. Trong khi đó, hạ tầng cơ sở, công tác xúc tiến thương
mại lại chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, trong thời gian tới, Vietcarft sẽ tiến hàng rà
soát lại để xây dựng chiến lược phát triển mới cho ngành, dự kiến sẽ trình Chính phủ vào
cuối năm 2014.

ỷ g y
PVD đã hoàn thành kế hoạch LNST cả năm đã được thông
qua tại Đại hội đồng cổ đông trước một Quý. Quý 4/2013,
PVD kỳ vọng sẽ đạt mức LNST vượt kế hoạch đạt được
phê duyệt tại ĐHCĐ trên 35%.

Lũy kế 9 tháng, DPM đạt gần 8.002 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm 23,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế
hoạch năm đã được điều chỉnh (DPM đã điều chỉnh giảm
doanh thu từ 10.710 tỷ đồng xuống còn 10.100 tỷ đồng). Lợi
nhuận hợp nhất sau thuế 9 tháng đạt 1.998 tỷ đồng, trong
đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty mẹ là 1.958 tỷ đồng,
giảm 22% so với cùng kỳ, nhưng vẫn “về đích” so với kế
hoạch đề ra là 1.915 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 5.163 đồng. 

+/-

-2.01

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TPHCM, báo cáo của các ngân hàng
thương mại trên địa bàn cho thấy tính đến ngày 10-10-2013 đã có 106.027 tỉ đồng nợ của
6.282 khách hàng được xem xét lại kỳ hạn trả nợ và không bị chuyển sang nhóm nợ quá
hạn. Con số trên tăng 18.905 tỉ đồng, tức tăng 21,7%, so với cuối năm 2012. Đến đầu
tháng 10, số khách hàng được hưởng chính sách này tại TPHCM tăng thêm 1.745 người
so với cuối năm ngoái. Việc thực hiện xem xét lại kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ và không
chuyển sang nhóm nợ quá hạn đối với các khách hàng trên thực hiện theo quyết định
780/QĐ-NHNN của NHNN bắt đầu có hiệu lực từ tháng 4-2012 nhằm hỗ trợ và tháo gỡ
khó khăn cho doanh nghiệp.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2.7

76

VN-Index tăng 2,73 điểm (+0,55%), lên 502,52 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 81,85 triệu đơn vị, tăng 7,9% so với phiên hôm qua. Tổng
giá trị giao dịch đạt 1.082,26 tỷ đồng, tăng 25,07% so với phiên hôm
qua. Tuy nhiên, phiên hôm nay, giao dịch thỏa thuận cũng lớn hơn
nhiều so với phiên trước khi có 5,6 triệu đơn vị, trị giá 178,42 tỷ đồng
được chuyển nhượng. Với việc VNM về mức tham chiếu, số mã giảm
trong nhóm VN30 cũng chỉ duy nhât PET giảm 200 đồng, trong khi có
tới 20 mã tăng giá và 9 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng
4,21 điểm (+0,75%), lên 561,93 điểm. riệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,58%), lên 63,28 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 47,74 triệu đơn vị, giảm 10,7% so với hôm qua. Tổng giá
trị giao dịch đạt 322,54 tỷ đồng, giảm 7,7% so với phiên trước. Các cổ
phiếu dầu khí có thị giá thấp vẫn duy trì được mức tăng trần của mình,
trong khi các cổ phiếu lớn cũng dần dần tăng giá, giúp số mã tăng
trong phiên chiều áp đảo so với số mã giảm (126 mã tăng, 75 mã
giảm). Với 12 mã tăng, 9 mã đứng giá và 6 mã giảm, HNX30-Index
tăng 0,82 điểm (+0,7%), lên 118,91 điểm. Tuy nhiên, ấn tượng nhất
trên sàn HNX trong phiên giao dịch chiều chính là giao dịch của khối
nhà đầu tư nước ngoài.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại mua vào gần 4,6 triệu đơn vị. Trong đó, HAR,
PVT và KBC là các mã được mua vào nhiều nhất với 310.000 đơn vị
(HAR và PVT) và 308.200 đơn vị (KBC). Trên HNX, NĐTNN giải ngân
rất mạnh vào các mã SHB, SHN, VND, VNF… với tổng khối lượng
mua vào đạt 1.778.700 đơn vị. Trong đó, họ mua vào SHB 517.900
đơn vị, VND 225.000 đơn vị. Trong khi đó, họ cũng bán ra 842.600
đơn vị, với mã bán ra mạnh là SCR 100.000 đơn vị. 

1,778,700

63.28
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Giao dịch tích cực hơn phiên trước khi sắc xanh được
duy trì trên bảng điện tử hầu như cả phiên giao dịch.
Đóng cửa, Vn-Index tăng 2.73 điểm lên 502.52 điểm,
thanh khoản thì chưa có thay đổi nhiều so với phiên
trước với giá trị khớp lệnh đạt hơn 800 tỷ đồng. Trái
ngược với phiên trước là nhóm cổ phiếu Vn30 lại đón
nhận một phiên giao dịch rất tích cực với dòng tiền vào
nhóm này khá tốt và độ rộng tăng điểm được mở rộng
rõ rệt. Đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày đã
phiến đồ thị của Vn-Index kết thúc bằng cây nến xanh,
nhưng vẫn chưa giúp dải Bollinger mở rộng lên phía
trên. Lực cản của dải trên này ở ngưỡng 505 điểm sẽ
khiến áp lực bán mạnh lên trong phiên tới. Đồng thời
STO cũng đang tiến mạnh vào vùng quá mua cho thấy
tín hiệu áp lực điều chỉnh xảy ra. Ghi nhận tích cực của
RSI khi vẫn trong đà tăng nhưng hiện tại vẫn ở ngưỡng
60 điểm. Hiện tại, ngưỡng kháng cự của Vn-Index vẫn
là 505 điểm.

460 điểm

THỨ NĂM
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Chuỗi tăng điểm liên tiếp trên sàn này vẫn chưa chấm
dứt. Phiên này tiếp tục đóng cửa bằng một phiên tăng
điểm với cây nến xanh thân dài. HNX-Index đứng tại
63.28 điểm, tăng 0.58%. Thanh khoản phiên nay duy trì
ở mức cao tăng nhẹ so với phiên trước, giá trị khớp
lệnh đạt hơn 310 tỷ đồng. Đường giá tiếp tục nằm
ngoài dải Bollinger phiên thứ 2 liên tiếp vì vậy áp lực
điều chỉnh vào trong dải là khá cao. Tuy nhiên việc dải
Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng lên phía trên đang mở
đường cho xu thế tăng điểm. Chỉ báo MACD tiếp tục
tăng phía trên đường tín hiệu ủng hộ xu thế tăng điểm.
Ngoài ra, các chỉ báo RSI và MFI đang tăng mạnh cho
thấy dòng tiền vẫn đang tham gia mạnh vào thị trường.
Chỉ báo STO lại đang trong vùng quá mua và chững lại
đà tăng, áp lực điều chỉnh càng lớn khi đường giá vẫn
nằm phía ngoài dải Bollinger. Trong phiên kế tiếp, áp
lực chốt lời sẽ gia tăng và khả năng điều chỉnh sẽ sớm
xảy ra

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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Diễn biến tích cực hơn phiên trước đó khi cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên với độ rộng
tăng điểm được mở rộng hơn cùng thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ so với phiên trước đó. Bên sàn HNX
đang tiến tới ngưỡng kháng cự gần là 63.5 điểm, trong khi sàn Hose xu thế đi ngang chưa được thay thế.

THỨ NĂM

07/11/2013

Sau khi giảm trong 4 phiên trước, chứng khoán Châu Á tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi
đồng Yên yếu thúc đẩy thị trường Nhật Bản. Lúc 11h29 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
tăng 0,3% lên 141,39 điểm với 9/10 nhóm ngành tăng giá. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,9% trong phiên
này, góp phần thúc đẩy thị trường chung. Nhật Bản hiện là thị trường phát triển có mức tăng nhiều nhất kể từ
đầu năm 2013 nhờ tâm lý lạc quan về các chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe và biện pháp nới lỏng tiền tệ
của ngân hàng trung ương nhằm thúc đẩy lạm phát. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Canon tăng 1% khi
đồng Yên giảm giá, thúc đẩy triển vọng lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Nhật Bản. Cổ phiếu của
Commonwealth tăng 1,2% lên mức cao kỷ lục sau khi ngân hàng lớn nhất Australia này nói lợi nhuận quý 1 của
năm tài khóa tăng 14% nhờ nợ xấu giảm. Cổ phiếu của HTC Corp tăng 2,9% sau khi các nhà phân tích nhận
định dự báo lợi nhuận quý 4 của hãng sản xuất điện thoại thông mình này sẽ cao hơn dự kiến.

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.

Trang 4

Phiên hôm nay diễn biến rất sôi động, Vn-Index đã vượt qua mốc 500 điểm trong khi HNX-Index tiếp tục lên
ngưỡng cao nhất kể từ giữa tháng 7. Không giống như phiên trước khi dòng tiền chỉ tập trung vào nhóm cổ
phiếu đầu cơ thì phiên nay nhóm cổ phiếu Vn30 đã có cải thiện nhẹ. Độ rộng tăng điểm ở nhóm này được mở
rộng hơn tuy trùng lại trong phiên chiều. Một vài mã trong nhóm cổ phiếu sông đà và dầu khí vẫn được mua vào
khá tốt và vẫn lác đác vài cổ phiếu còn dư mua trần. Nhóm cổ phiếu penny khác cũng thu hút được dòng tiền
tốt. Giao dịch đột biến trên sàn Hose phiên nay có cổ phiếu HAG khi khớp lệnh gấp gần 4 lần khối lượng khớp
lệnh trung bình 10 phiên, cầu vào cổ phiếu này ngay từ đầu phiên khá mạnh nhưng áp lực bán ra ở những phút
cuối không phải ít. Nhìn lại hầu hết các mã cơ bản có tăng nhưng không phải quá ấn tượng mà chỉ mang tính
chất giữ nhịp thị trường. Vì vậy xu thế đi ngang trên sàn Hose chưa thay đổi. Ngưỡng kháng cự hiện tại với Vn-
Index là 505 điểm. Trong chiều hướng tích cực, nếu phá vỡ ngưỡng này, Vn-Index tiến tới ngưỡng tiếp theo là
515 điểm. Bên sàn HNX xu thế rõ ràng tích cực hơn với 4 cây nến xanh thân dài liên tiếp, cùng với đà mở rộng
lên phía trên của dải Bollinger vẫn tiếp tục nên mở đường cho xu thế tăng điểm. 

Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục sẽ là điểm đến của dòng tiền và nhóm này sẽ luân phiên tăng điểm. Tuy nhiên
hiệu ứng này không biết bao giờ sẽ dừng lại vì dòng tiền đầu cơ có tính chất vào nhanh ra nhanh, vì vậy rủi ro
khi mua vào những cổ phiếu này là khá lớn, cũng như việc lựa chọn cổ phiếu đầu cơ để mua cũng rất khó.
Chúng tôi bảo lưu quan điểm lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt và đang trong giai đoạn tích lũy. 

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.




