
KDH có 14 dự án với tổng diện tích 67 ha tọa lạc tại Quận

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2014
trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2014 bị
hạch toán âm 32,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm lợi nhuận
sau thuế chưa phân phối vẫn dương 45 tỷ đồng. Đây cũng
chính là lý do khiến VCG bị đưa vào danh sách cổ phiếu
không được giao dịch ký quỹ. Hàng loạt các CTCK cho
vay ký quỹ VCG với tỷ lệ 40-50%, kể từ ngày 11/9 tới sẽ
phải cắt margin đối với cổ phiếu này.

Liên tục mua cổ phần của Dầu khí An Pha từ đầu năm,
Công ty Saisan tiếp tục đăng ký mua thêm xấp xỉ 13,3
triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của ASP, qua
đó, tăng tỷ lệ sở hữu tại ASP từ 20,4% lên 48,2%. Saisan
sẽ mua thêm xấp xỉ 13,34 triệu cổ phiếu thông qua đợt
chào bán cổ phần riêng lẻ của ASP. Thời gian giao dịch
trong hai ngày 11 và 12/09/2014.

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT), nhà đầu tư khởi xướng dự án đã tiến hành kêu gọi

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Techcombank đã bán 800 tỷ đồng nợ xấu cho VAMCĐối tác Nhật muốn nâng tỷ lệ sở hữu ASP lên 48%

Siêu dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội đổi tên, thêm đối tác

Dự kiến đến cuối năm 2014, Techcombank sẽ bán 1.100-1.400 tỷ đồng nợ xấu cho
VAMC. Tại buổi lễ nhận 10 giải thưởng uy tín quốc tế của ngân hàng Kỹ Thương
(Techcombank) vừa diễn ra ngày 9/9 tại TP.HCM, ông Đỗ Tuấn Anh, quyền Tổng giám
đốc, cho biết tính đến hết tháng 8 Techcombank đã bán được 800 tỷ đồng nợ xấu cho
công ty Quản lý Tài sản Quốc gia (VAMC). Đến cuối năm nay, dự kiến Techcombank sẽ
bán khoảng 1.100-1.400 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC. Trước khi có VAMC thì ngân hàng
này đã có cơ chế riêng để tự xử lý nợ xấu, và Techcombank đã tự xử lý nợ xấu của
mình được trên 400 tỷ đồng.

VCG bị loại khỏi danh sách cho vay margin từ ngày
11/09

KDH: Mega Residence giúp KDH tăng trưởng mạnh
trong năm 2014 
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Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về NHNN, trong tuần từ
25 -29/8, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ
147.220 tỷ đồng (bình quân khoảng 29.444 tỷ đồng/ngày), cao hơn 9% so với tuần trước
đó; bằng USD quy đổi ra VND đạt 86.840 tỷ đồng (bình quân khoảng 17.368 tỷ
đồng/ngày), tăng gần 22%. Trong tuần các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn
qua đêm (chiếm 35% tổng doanh số VND), 1 tuần (chiếm 33%) và 2 tuần (chiếm 15%).
Trong khi các giao dịch USD có doanh số lớn nhất bao gồm kỳ hạn qua đêm và 1 tuần
với tỷ trọng lần lượt chiếm 41% và 24% tổng doanh số giao dịch bằng USD.

Giao dịch USD liên ngân hàng tăng mạnh

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Argentina sẽ được vay 5,3 tỷ USD trong vòng 3 năm tài chính 2015-2018. Khoản cho
vay 5,3 tỷ USD đã được Ngân hàng Thế giới phê duyệt và giải ngân trong 3 năm tài
chính 2015-2018. Mục đích của chương trình hỗ trợ tài chính này là nhằm nâng cao
năng suất trong lĩnh vực nông nghiệp, giảm bớt "rủi ro từ môi trường" và bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên của đất nước Nam Mỹ, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một thông
cáo. Cụ thể hoạt động giải ngân do các cơ quan tài chính lớn trong WB đảm nhận. 
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Ngân hàng Thế giới hỗ trợ tài chính 5,3 tỷ USD cho Argentina

Trung Quốc và Nga ngày 9/9 đã nhất trí tăng cường đầu tư lẫn nhau và cùng phát triển
các dự án năng lượng, đường sắt cao tốc, viễn thông liên lạc, khai mỏ, nhà ở và cơ sở
hạ tầng. Đây là kết quả đạt được trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hợp tác đầu tư
Trung-Nga. Kể từ đầu năm 2014, đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Nga đã tăng
mạnh. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 của Nga, với tổng vốn lên tới 32 tỷ
USD./.
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9 với pháp lý đầy đủ. Những dự án này sẽ được hỗ trợ
bởi hệ thống cơ sở hạ tầng đang phát triển mạnh bao
gồm cầu và hầm Thủ Thiêm, Xa lộ Hà Nội, Đại lộ Đông-
Tây, đường Vành Đai Trong và đường Cao tốc Long
Thành. Thành công của dự án Mega Residence và việc
chuyển nhượng dự án Phước Long đã mang lại 40 tỷ
đồng LNST trong 6 tháng đầu năm 2014, đánh dấu năm
đảo chiều sau hai năm liên tiếp thua lỗ.
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Các hạng mục sẽ được FPT IS triển khai trong dự án này
bao gồm: hệ thống phần mềm ứng dụng SAP Tax and
Revenue Management phục vụ cán bộ thuế và người nộp
thuế; hệ thống hạ tầng phần cứng phục vụ ứng dụng tại
trung tâm dữ liệu và các cơ quan thuế địa phương...Việc
thắng thầu dự án Incom Tax đã giúp FPT IS nâng tổng số
gói thầu đã thắng tại nước ngoài trong 8 tháng đầu năm
2014 lên con số 13 với tổng trị giá lên tới 25 triệu đô la Mỹ.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng
thể quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông.
Được biết, khu đất quy hoạch có diện tích 12,29 ha, quy mô dân số khoảng 2.500 đến
2.900 người. Ví trí khu đất quy hoạch có phía Tây Bắc giáp đường Quang Trung (quốc
lộ 6), Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội (cơ sở 2), khu vực dân cư và đất nông
nghiệp của phường Phú La; phía Tây Nam giáp khu vực dân cư của phường Phú La;
phía Đông giáp dự án Khu đô thị mới Phú Lương; phía Nam giáp dự án Khu nhà ở Văn
Nội và khu vực dân cư phường Phú La.

Dow Jones 17,013.87

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch Khu nhà ở Văn La, Hà Đông FPT IS trúng thầu dự án 6,6 triệu đô la Mỹ tại
Bangladesh 

Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường đầu tư lẫn nhau

đầu tư và ký được thỏa thuận với Công ty Dầu khí Saudi Aramco của Ảrập Xêút để cùng
tham gia phát triển dự án. Trên cơ sở cung - cầu về các sản phẩm lọc hóa dầu, gắn liền
với chiến lược đảm bảo an toàn an ninh năng lượng, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép
áp dụng một số chính sách đặc thù nhằm thu hút đầu tư, như chính sách thuế, đất đai,
bảo hộ thị trường, hỗ trợ đầu tư hạ tầng. Trong khi đó, với Dự án Lọc dầu Nhơn Hội,
các nội dung phân tích về công nghệ sử dụng, dự kiến nguồn nguyên liệu, thị trường
tiêu thụ sản phẩm, phương án tài chính, hiệu quả kinh tế chưa được làm rõ.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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g
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

,



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

VN-Index tăng 1,88 điểm (+0,3%) lên 628,8 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 141,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 2.451,5 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 12 triệu đơn vị, trị giá 228 tỷ
đồng (SAM bất ngờ thỏa thuận tới hơn 7,5 triệu đơn vị, trị giá 84 tỷ
đồng vào những phút cuối của phiên giao dịch). Chỉ số VN30-Index
tăng 1,77 điểm lên 666,42 điểm, với sự hỗ trợ từ 15 mã tăng, đáng kể
nhất là PET tăng 5%; DRC tăng 2,67%; HCM tăng 2,61%; DPM tăng
2,39%; IJC tăng 2%; BVH tăng 1,98%...Trong số đó nhóm dầu khí vẫn
là tâm chính của đà tăng tạo động lực lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu
khác. Đặc biệt là các cổ phiếu dầu khí nhỏ trên HOSE như PXI, PXS,
PXT đã có cú đảo chiều ngoạn mục từ mức sàn trong phiên sáng lên
đến kịch trần trong phiên chiều, với hầu như trắng lệnh từ bên bán.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 1,46 điểm (+1,69%) lên 87,86 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt gần 86 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.132,53 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 66,22 tỷ đồng. HNX30-Index tăng
2,03% (3,59 điểm) lên 180,29 điểm khi trong nhóm chỉ có 2 mã giảm
điểm. Nhóm dầu khí tăng điểm khá đồng đều ở cả những cổ phiếu vốn
hóa lớn lẫn những mã vừa và nhỏ, như PVS (+1.100 đồng); PVL tăng
100 đồng; PVG tăng 800 đồng; PVE, PVC…Với các cổ phiếu có tính
chất đầu cơ, đà tăng biểu hiện khá tốt ở những cổ phiếu trên HNX, khi
SHB, PVX, ACB, VND, SCR… đều tăng. Dòng tiền tiếp tục vận động,
thanh khoản tuy không áp đảo như phiên hôm qua nhưng vững vàng
giữ ở mức cao. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 86 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 1.132,53 tỷ đồng. Với gần 15,8
triệu đơn vị khớp thành công, PVX quen thuộc dẫn đầu thanh khoản
toàn sàn. SHB đứng thứ hai đạt gần 8,4 triệu đơn vị.

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên 2 sàn, phiên nay khối ngoại mua vào
hơn 297 tỷ đồng và bán ra hơn 436 tỷ đồng trên Hose, giá trị bán ròng
là hơn 139 tỷ đồng. Trong khi bên HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn
13 tỷ đồng. Top bán ròng về giá trị trên Hose là ITA, KDC, KBC, SSI.
Trong khi bên HNX là PVS, LAS, OCH. 
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Phục hồi nhẹ sau phiên giảm điểm trước đó, áp lực bán
có phần giảm bớt trong phiên hôm nay. Tuy nhiên thanh
khoản lại giảm hơn một nửa so với phiên hôm qua thể
hiện sự thận trọng của nhà đầu tư. Độ rộng tăng điểm
mở rộng hơn về cuối phiên. Ngưỡng 620 điểm đã hỗ
trợ đường giá khá tốt khi trong buổi sáng thị trường đã
chạm ngưỡng này và bật lên 8 điểm so với mức thấp
nhất trong phiên. Một loạt các chỉ báo kỹ thuật quan
trọng tiếp tục giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua như
RSI, STO, MFI. Đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều của
thị trường. Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường tín hiệu.
Ngưỡng 620 đã giữ vai trò hỗ trợ khá tốt cho đường
giá. Với phiên chững lại sau phiên giảm mạnh trước đó
thì có thể giúp nhà đầu tư bớt lo ngại. Sự thận trọng sẽ
duy trì trong phiên kế tiếp khi áp lực bán gia tăng. Nếu
ngưỡng 620 điểm được giữ trong vài phiên tới sẽ khiến
xu thế ngắn hạn không bị xấu đi. 
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Phục hồi tốt hơn sàn HNX nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí
và chứng khoán tăng mạnh trở lại sau khi về vùng giá
hấp dẫn như PVX, PVS, PGS, PVG,….SHS, CTS,
VND, BVS. Thanh khoản trên sàn này phiên nay cũng
chỉ bằng một nửa phiên hôm qua. Tuy nhiên mức độ
phục hồi trên HNX khá đồng đều với hơn 164 mã tăng
giá. Ngưỡng 85 điểm đã hỗ trợ tốt cho đường giá ở
phiên nay khi trong phiên HNX-Index có lúc chạm 85.25
điểm. Hầu hết các chỉ báo quan trọng như STO, MFI,
MACD vẫn tiếp tục suy yếu, duy chỉ có RSI phục hồi
nhẹ trở lại. Hiện tại đã có dấu hiệu dòng tiền rút ra khỏi
thị trường. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 85 điểm
đã giữ vai trò khá tốt ở phiên nay. Nếu vẫn còn giữ
được ngưỡng này cho các phiên tới, dòng tiền có thể
quay trở lại. Dự báo phiên tới, giao dịch thận trọng với
áp lực bán vùng giá cao tăng lên

93 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Áp lực bán chỉ xảy ra trong nửa đầu phiên buổi sáng và lực cầu giá thấp nhanh chóng quay trở lại giúp cho hầu
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Một lần nữa khả năng FED sẽ sớm tăng lãi suất sớm hơn dự kiến lại được nhắc tới và điều này đã ảnh hưởng
tới tâm lý giới phố Wall. Kết thúc phiên 8/9, chỉ số Dow Jones giảm 97,55 điểm (-0,57%), xuống 17.013,87
điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 13,10 điểm (-0,65%), xuống 1.988,44 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 40 điểm (-0,87%),
xuống 4.552,29 điểm. Chứng khoán châu Âu tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Ngoài những nỗi lo cũ,
giới đầu tư chứng khoán châu Âu cũng có thêm nỗi lo về khả năng Mỹ tăng lãi suất giống như giới đầu tư phố
Wall. Chỉ số MSCI giảm 0.8% xuống 146.53 điểm lúc 4h14 tại Hồng Kong. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong
giảm 0.4%. Chỉ số Taiex của Đài Loan mất 0.8%. Chỉ số S&P200 của Úc giảm 0.6%. Chỉ số NZX 50 của New
Zealand giảm 0.1%. Ngoại trừ chỉ có TTCK Nhật bản tăng giá khi chỉ số Topix tăng 0.6% đóng cửa ở mức cao
nhất trong 6 năm. Thị trường Hàn Quốc đóng cửa để nghỉ lễ. 

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.
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hết các mã cân bằng quanh tham chiếu. Cả 2 sàn đều đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên nhưng chưa
lấy lại được bao nhiêu so với phiên giảm hôm qua. Thanh khoản sụt giảm bằng một nửa phiên hôm qua cho
thấy sự thận trọng vẫn duy trì. 

Tâm lý bắt giá thấp đã được nhen nhóm từ phiên hôm qua và tới phiên sáng nay lực cầu giá thấp tiếp tục gia
tăng. Chỉ với hơn 1 phiên giảm mặt bằng giá đã thay đổi hoàn toàn, đây cũng là nguyên nhân kích thích lòng
tham của nhà đầu tư. Với phiên phục hồi hôm nay giúp nhà đầu tư bình tĩnh hơn, nhưng thị trường vẫn không
bị hưng phấn qua do thị trường vẫn có mức thận trọng nhất định. Nhóm dầu khí tiếp tục là nhóm dẫn dắt thị
trường với đà tăng trên HNX duy trì tốt hơn với các mã PVS, PGS, PVX, PVC, PVG…Bên cạnh đó nhóm cổ
phiếu chứng khoán cũng giao dịch tích cực hơn như BVS, VND, SHS, CTS. Dòng tiền bên sàn HNX có phần
tốt hơn do sàn Hose phiên nay bị khối ngoại bán ròng trở lại với giá trị bán ròng đạt hơn 139 tỷ đồng. Sự dẫn
dắt của một nhóm cổ phiếu có vai trò rất lớn cho xu thế của thị trường. Và sự tăng trưởng của thị trường từ đầu
năm là một minh chứng. Dòng tiền hiện tại vẫn đang bị hấp dẫn bởi giá thấp và sự điều chỉnh của một số nhóm
dẫn dắt cho thấy dòng tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ bằng một nửa so với
hôm qua cũng chưa nói lên được điều gì nhưng nó cũng giúp đà giảm tạm ngưng lại và thị trường dao động để
tìm lại điểm cân bằng. �

Hiện tại xu thế tăng trung và dài hạn vẫn giữ nguyên. Nhưng trong ngắn hạn nhịp điều chỉnh có khả năng sẽ
còn tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu, tập trung nhóm cổ phiếu có
kết quả kinh doanh kỳ vong khả quan trong 6 tháng cuối năm như chứng khoán, bất động sản, dầu khí.  �

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.
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