
Theo Nghị quyết ngày 17/9/2014 của HĐQT SHI, danh
sách nhà đầu tư chiến lược được thay đổi thành CTCP
Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng, thay vì là nhà đầu tư cá
nhân là bà Đinh Thị Hằng như Nghị quyết ngày 5/6/2014

ố ế

Ngày 18/9/2014, CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF
(KLF) đã giao dịch thỏa thuận mua vào 4.263.000 cổ
phiếu HAI, tương đương 24,5% vốn điều lệ của CTCP
Nông dược H.A.I (HAI). Như vậy, HAI đã trở thành công ty
liên kết của KLF. Với mức LNST kế hoạch năm 2014 là 45
tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng tiền mặt, BCTC hợp
nhất của KLF sẽ có thêm hơn 11 tỷ đồng LNST hợp nhất
năm nay và dòng tiền từ cổ tức khoảng 8,7 tỷ đồng.

VCBS sẽ là tổ chức bảo lãnh phát hành số cổ phần còn lại
do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua trong
đợt tăng vốn đã được UBCK chấp thuận, với mức giá
không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Theo kế hoạch, ngày
22/9 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm
2013 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% từ
nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông
theo tỷ lệ 1:1. 

Tính đến năm 2013, cả nước có 8.955 dự án quy hoạch thuộc mọi lĩnh vực ở cấp trung
ương lẫn địa phương, với kinh phí lập hơn 6.720 tỷ đồng. Theo kế hoạch lập quy hoạch
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tới năm 2020, cả nước có 19.285 quy hoạch
được lập, với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng. Trong đó, quy hoạch của xây dựng và đô

ế ổ ể ể ế ế

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bình Định: Sẵn sàng cấp điện cho dự án lọc hóa dầu VictoryVCBS bảo lãnh phát hành 47,6 triệu cp cho ASM

Cả nước có hơn 1.700 dự án đô thị “đắp chiếu”

Hiện tại, Bình Định đã có 11 trạm biến áp 110kV và 1 trạm biến áp 220kV đang hoạt
động. Nguồn điện quốc gia tại tỉnh rất thuận lợi. Phương án cấp điện cho Khu kinh tế
Nhơn Hội đã hoàn chỉnh. Việc cấp điện để triển khai dự án tổ hợp lọc hóa dầu Victory
tại khu kinh tế Nhơn Hội hoàn toàn trong tầm tay. Dự án lọc hóa dầu Victory với công
suất thiết kế 400.000 thùng/ngày, tương đương 20 triệu tấn dầu thô/năm, gấp gần 4 lần
Nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện nay. Trong số này, 12 triệu tấn sẽ phục vụ cho việc
sản xuất xăng dầu và 8 triệu tấn còn lại sẽ phục vụ cho hóa dầu. 

KLF đã nắm gần 25% vốn của HAI

Quản lý quỹ Sao Vàng là đối tác chiến lược mới của
SHI
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Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, trong nửa đầu tháng 9, giá một số mặt hàng có
xu hướng ổn định như xi măng, thép, khí LPG, thực phẩm tươi sống, trong khi giá lúa
gạo ổn định tại miền Bắc nhưng giảm tại miền Nam. Tại miền Bắc, giá thóc tẻ thường
ổn định, phổ biến ở mức 6.000-6.500 đồng/kg, một số loại thóc chất lượng cao giá phổ
biến ở mức 7.500–8.500 đồng/kg, giá gạo tẻ thường dao động ở mức 8.000-12.500
đồng/kg. Tại miền Nam, giá lúa dao động từ 5.200-5.900 đồng/kg, giảm khoảng 200-
400 đồng/kg; giá gạo thành phẩm xuất khẩu loại 5% tấm khoảng 9.050-9.250 đồng/kg,
giảm khoảng 150 đồng/kg; loại 25% tấm giá ổn định từ 8.100-8.400 đồng/kg.

Nửa đầu tháng 9, giá lúa gạo giảm tại miền Nam, ổn định ở miền Bắc 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ giảm 0,2% trong tháng 8, ghi
nhận đợt giảm đầu tiên kể từ tháng 4/2013. Trước đó, CPI tăng 0,1% trong tháng 7. Tuy
nhiên, CPI lõi, không tính giá thực phẩm và nhiên liệu, lại không đổi so với tháng 7. Đây
là lần đầu tiên trong gần 4 năm qua, CPI lõi không tăng. Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ
cho biết, thâm hụt tài khoản vãng lai bất ngờ giảm 3,5% trong quý II xuống 98,5 tỷ USD
so với mức 102,1 tỷ USD của quý I. Bên cạnh đó, tháng 9, chỉ số thể hiện niềm tin của
các nhà thầu xây dựng tại Mỹ cũng tăng lên cao nhất 9 năm.
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CPI của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa cho biết, xuất khẩu tháng 8 giảm 1,3% so với cùng kỳ năm
ngoái, thấp hơn so với 2,6% ước tính của các chuyên gia. Tháng 7, xuất khẩu Nhật Bản
tăng 3,9%. Trong khi đó, nhập khẩu tháng 8 cũng giảm 1,5% so với mức tăng 2,3%
trong tháng trước đó. Như vậy, thâm hụt thương mại Nhật Bản trong tháng 8 đã giảm
xuống 948,5 tỷ yên so với mức thâm hụt 962 tỷ yên của tháng 7. Cùng ngày, theo khảo
sát Reuters Tankan, niềm tin của các hãng sản xuất tại Nhật Bản trong tháng 9 giảm
mạnh nhất trong gần 2 năm do nền kinh tế gặp khó sau đợt tăng thuế hồi tháng 4.

14.85
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

đã công bố trước đó. Theo Nghị quyết mới, Quản lý quỹ
Đầu tư Sao Vàng sẽ được mua 4 triệu cổ phiếu SHI trong
đợt phát hành tăng vốn lên 367 tỷ đồng với giá 5.000
đồng/cổ phiếu, tức chỉ bằng 1/2 mệnh giá.

8.03

S&P 500

TSC vừa thông qua việc sẽ góp vốn bổ sung 21.35 tỷ
đồng vào CTCP Nông Dược TSC. Việc góp vốn sẽ được
thực hiện bằng quyền mua 2,134,723 cổ phần, mệnh giá
mỗi cổ phần là 10,000 đồng/cp, tổng giá trị vốn góp sẽ vào
khoảng 21.35 tỷ đồng. Dự kiến TSC sẽ nâng tỷ lệ sở hữu
Nông Dược TSC lên hơn 80%. Thời gian thực hiện vào
ngày 25/09/2014. Bên cạnh đó TSC cũng cho thành lập
công ty con là CTCP Hạt giống TSC có mức vốn điều lệ là
50 tỷ đồng. TSC sẽ góp 51%, tương đương 25.5 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Lúc 8h57 sáng nay 18/9, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 35,85 – 35,97 triệu
đồng/lượng, giảm 150 nghìn đồng/lượng so với chiều qua. Trên thị trường thế giới, hiện
giá vàng đứng ở 1.223 USD/oz, sau khi xuống thấp nhất 8 tháng ở 1.216 USD/oz. Nếu
tính theo tỷ giá Vietcombank và không bao gồm thuế, phí, giá vàng trong nước cao hơn
thế giới khoảng 4,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng bất ngờ giảm mạnh sau tuyên bố của
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo đó, Fed duy trì cam kết giữ lãi suất ở mức cận 0
thêm một khoảng thời gian dài hơn sau khi chương trình mua tài sản kết thúc. Tuy
nhiên, Chủ tịch Fed cho biết, lãi suất có thể sẽ tăng sớm hơn và nhanh hơn dự kiến nếu
tốc độ cải thiện trên thị trường lao động nhanh hơn. 

Dow Jones 17,156.85

Giá vàng SJC bất ngờ lao xuống dưới 36 triệu đồng/lượngTSC: Góp hơn 21 tỷ đồng vào Nông Dược TSC và
thành lập công ty Hạt giống TSC

Xuất khẩu Nhật Bản bất ngờ chậm lại

thị chiếm 63%, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chiếm 22%, quy hoạch sử
dụng đất chiếm 15%. Cả nước hiện có hơn 1.700 dự án đô thị “đắp chiếu”, trong khi thị
trường nhà ở giá thấp vẫn chưa đáp ứng cho nhu cầu trên 60% dân lao động vốn chỉ
thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng".
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Chỉ số HNX Index giảm 2 08 điểm ( 2 31%) xuống 88 07 điểm với 161

Chỉ số Vn-Index giảm 9,86 điểm (-1,58%) xuống 615,8 điểm với tới 184
mã giảm, chỉ 52 mã tăng và 50 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 179,59 triệu đơn vị, trị giá 3.565,23 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận tiếp tục tăng mạnh với khối lượng 16,81 triệu
đơn vị, trị giá 681,83 tỷ đồng. VN30 giảm 6,03 điểm (-0,91%) xuống
659,63 điểm với 6 mã tăng, 22 mã giảm và 2 mã đứng giá. Trên sàn
HOSE, GAS là lực cản lớn nhất của thị trường với mức giảm lên tới
5.000 đồng (-4,20%) xuống 114.000 đồng/CP. Trong khi đó, số nhỏ cổ
phiếu trong nhóm Vn30 còn giữ được sắc xanh lại chủ yếu giao dịch
khá thấp nên hỗ trợ không nhiều cho thị trường như PNJ tăng 1.300
đồng (+4,19%), PPC tăng 600 đồng (+2,42%), MSN tăng 500 đồng
(+0,61%)…Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí không còn lình xình
dưới mốc tham chiếu nữa, mà đồng loạt giảm sàn gồm PVT, PXI, PXL,
PXS, PXT, PTL. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Chỉ số HNX-Index giảm 2,08 điểm (-2,31%) xuống 88,07 điểm với 161
mã giảm, chỉ 70 mã tăng và 46 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao
dịch đạt 112,8 triệu đơn vị, trị giá 1.718,98 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 6,9 triệu đơn vị, trị giá 123,29 tỷ đồng. Nhóm HNX30 có
tới 21 mã giảm, chỉ 6 mã tăng và 3 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index
giảm 6,01 điểm (-3,2%) xuống 181,78 điểm. trong khi họ Sông Đà vẫn
duy trì đà tăng hỗ trợ tốt cho thị trường, thì nhóm cổ phiếu dầu khí
cùng chứng khoán cũng đồng loạt mất phanh. Đáng chú ý trong nhóm
dầu khí PVC chạm sàn với mức giảm 4.000 đồng (-9,80%), PVS giảm
2.500 đồng (-5,75%), cùng PVE, PVV, PXA giảm sàn. Trong khi họ
chứng khoán có SHS giảm 1.300 đồng (-9,9%) xuống giá sàn, VND
giảm 1.100 đồng (-6,18%), BVS giảm 1.300 đồng (-7,74%)… Cổ phiếu
PVX cũng chịu áp lực đẩy bán mạnh khiến giá cổ phiếu rời xa mốc
tham chiếu và giảm 300 đồng (-4,76%) xuống 6.000 đồng/CP với khối
lượng khớp lệnh đạt 12,35 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trên sàn.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,2 triệu đơn vị và bán ra 8,5
triệu đơn vị, trong đó PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
2.024.400 đơn vị (chiếm 23,3% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
bán ra 168.800 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 3.280.200 cổ
phiếu và bán ra 1.307.029 cổ phiếu
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Không còn cổ phiếu dẫn dắt cùng với sự suy yếu của
một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến áp lực điều
chỉnh gia tăng. Đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
phiên, Vn-Index để mất 9.86 điểm xuống 615.8 điểm.
Thanh khoản phiên nay ở mức cao tương đương phiên
trước đó với hơn 164 triệu đơn vị. Ngưỡng 620 điểm đã
không hỗ trợ được thị trường và xu thế điều chỉnh trên
sàn này còn tiếp tục trong các phiên tới. Hiện tại,
MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu và gia
tăng khoảng cách với đường này cho tín hiệu điều
chỉnh. Trong khi MFI cũng tiếp tục giảm mạnh khỏi
ngưỡng 70 cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị
trường. Đồng loạt các chỉ báo RSI và STO đang giảm
mạnh ủng hộ xu thế điều chỉnh. Tuy nhiên, việc STO
giảm mạnh vào vùng quá mua ở phiên nay cho tín hiệu
khả năng có nhịp phục hồi kỹ thuật trong phiên tới tại
vùng 605 điểm. Hiện tại xu thế tăng giá trung hạn vẫn
duy trì, tuy nhiên rủi ro ngắn hạn gia tăng với xu thế
giảm giá ngắn hạn còn tiếp diễn. 
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Tâm lý biến chuyển rất nhanh chóng, sau phiên hưng
phấn trước đó thì tâm lý lo ngại và chốt lời một loạt các
cổ phiếu chứng khoán và dầu khí khiến HNX-Index có
phiên giảm mạnh khỏi mốc 90 điểm. Chốt phiên, chỉ số
này đóng cửa ở 88.07 điểm. Với cây nến đỏ thân dài
phiên nay đã bao trùm 4 cây nến xanh trước đó. Một
loạt các chỉ báo đã giảm mạnh ở phiên nay như STO,
MFI, RSI. Trong khi MACD sau nhiều phiên vận động
hẹp quanh đường tìn hiệu thì phiên nay chính thức cắt
xuống dưới đường tín hiệu. Hiện tại, HNX-Index vẫn
đang nằm trong kênh tăng giá trung hạn với ngưỡng hỗ
trợ 85 điểm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn nhịp điều chỉnh
sẽ còn tiếp diễn. Đường giá vẫn đang dao động phía
trên đường MA(20) và có thể tạm thời được hỗ trợ bởi
đường này, tuy nhiên trường hợp phá vỡ ngưỡng 87
điểm thì nhịp điều chỉnh còn tiếp diễn. 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

605 điểm

640 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sự hưng phấn của thị trường trong phiên hôm trước đã nhanh chóng qua đi ở phiên nay với áp lực bán ra cuối
phiên rất mạnh sau khi biến động hẹp cả buổi sáng. Không còn nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã khiến thị trường
đồng loạt chốt lời Thanh khoản vẫn ở mức cao nhưng giảm nhẹ so với phiên trước đó Tâm lý lo ngại ở vùng

THỨ SÁU

19/09/2014

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 18/9, nhưng chỉ số Topix của Nhật Bản lại tăng mạnh
nhờ đồng Yên giảm sau quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào đêm trước. Lúc 13h37
giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không tính Nhật Bản giảm 0,7% xuống 491,68 điểm. Chỉ
số Topix của Nhật Bản lại tăng 1% khi đồng Yên giảm xuống mức cao nhất trong 6 năm so với đồng USD, giúp
thúc đẩy cổ phiếu các công ty xuất khẩu. Tuy Fed nhắc lại cam kết giữ lãi suất gần 0% trong “một khoảng thời
gian đáng kể” nữa, nhưng các dự báo của Fed bật tín hiệu lãi suất sẽ tăng nhanh hơn dự kiến vào năm tới.
“Đồng Yên giảm là yếu tố hỗ trợ cho chứng khoán Nhật Bản, nhưng lợi suất trái phiếu của Mỹ tăng có thể gây
ra lo ngại rằng dòng tiền có thể bị rút khỏi các thị trường mới nổi tại Châu Á,” chiến lược gia chứng khoán
Masaaki Yamaguchi của công ty chứng khoán lớn nhất Nhật Bản là Nomura Holdings Inc nhận định. Tuy
nhiên, thị trường khó có khả năng bị bán tháo vì Trung Quốc đang nỗ lực ổn định tình hình bằng các công cụ
chính sách. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tính cả Nhật Bản giảm 0,4%. Chứng khoán Hàn Quốc
giảm 0,7%, chứng khoán Hồng Kông giảm 1%. Chứng khoán Australia và New Zealand cùng tăng 0,2%,
chứng khoán Ấn Độ tăng 1,2%.
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đồng loạt chốt lời. Thanh khoản vẫn ở mức cao, nhưng giảm nhẹ so với phiên trước đó. Tâm lý lo ngại ở vùng
kháng cự mạnh đã khiến dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường, sự luân chuyển giữa các nhóm tạm thời dừng
lại. 

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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Một phiên bản nhẹ hơn của chiều ngày 9/9 đã lặp lại trong chiều nay: Nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra quyết liệt
và nhanh chóng dìm thị trường trong cơn lũ xả hàng. VN-Index bốc hơi 1,58%, chỉ kém ngày 9/9 một chút.
Khác biệt chính giữa hai phiên là chiều nay, tâm lý xấu hơn nhiều do những hệ quả từ phiên sáng: Cả nhóm
dầu khí lẫn chứng khoán đều không thể phục hồi trở lại vai trò dẫn dắt thị trường nữa. Trong khi đó VN-Index
đã tụt giảm xuống mức thấp hơn nhiều cách đây hơn một tuần. Các cổ phiếu dầu khí tiếp tục hứng chịu áp lực
bán ra đặc biệt mạnh. Giá đã không thể phục hồi lại được nữa, thậm chí càng lúc càng lún xuống sâu hơn.
Đóng cửa, hàng loạt mã nằm sàn như PVE, PVC, PXA, PVV, đồng thời tất cả các mã còn lại thuộc nhóm này
đều giảm rất sâu. Chốt phiên, VN-Index vẫn không thoát khỏi mức đáy, giảm 1,58%, còn 615,8 điểm, mức thấp
nhất trong 17 phiên. VN30-Index giảm 0,91%. HNX-Index giảm 2,31%, HNX30-Index giảm 3,2%. HSX ghi nhận
184 mã giảm, 52 mã tăng, HNX có 161 mã giảm, 70 mã tăng. Hai sàn có tổng cộng 44 mã giảm sàn. Khối
ngoại vẫn có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp với giá trị bán ròng giảm nhẹ so với phiên trước đạt hơn 72 tỷ
đồng. VIC, HAG, HVG, GAS…là top bị bán ròng mạnh nhất. Phiên ngày mai là phiên cuối cùng ETF cơ cấu
danh mục và được dự đoán thanh khoản đột biến, tuy nhiên ảnh hưởng về giá sẽ không quá lớn. Ngày mai,
khả năng cầu giá thấp sẽ trở lại giúp thu hẹp đà giảm. Tuy nhiên xu thế ngắn hạn vẫn là điều chỉnh và dòng
tiền đang có tín hiệu rút ra khỏi thị trường. 

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã không thể thay thế nhóm dầu khí dẫn dắt thị trường, điều này đã khiến dòng
tiền lo ngại và không còn hiệu ứng luân chuyển dòng tiền ở phiên nay. Chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ duy trì
thận trọng trong các phiên tới với nhịp phục hồi trong phiên có thể xuất hiện nhưng áp lực bán gia tăng.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 605 điểm và HNX-Index là 87 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu
và tiền mặt hợp lý 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.




