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Cục thống kê TP. Hà Nội vừa công bố chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (PMI) tháng
9/2014 với mức tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, khai khoáng tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước; chế biến, chế tạo tăng
6,9%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
tăng 0,19%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
3,24%.Như vậy, lũy kế 9 tháng năm 2014, PMI tại Hà Nội tăng 4,5% so cùng kỳ năm
ngoái.

Tháng 9, sản xuất công nghiệp tại Hà Nội tăng 5,2% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Mỹ áp thuế tôm VN: Chỉ có 6 DN hưởng thuế 0% VNM: Triển vọng nhờ giá nguyên liệu giảm 

Đường sắt bù lỗ hàng trăm tỷ đồng vì 6 đôi tàu 

Hai bị đơn bắt buộc là Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chịu mức thuế chống
bán phá giá 4,98% và Công ty CP Thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) chịu mức thuế cao
nhất 9,75%. Theo phán quyết của DOC, giai đoạn rà soát POR8 từ ngày 1-2-2012 đến
31-1-2013, có 32 doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam phải chịu thuế chống bán phá
giá. Mức thuế suất bình quân 6,37% được áp dụng cho khoảng 30 nhà xuất khẩu khác
không được chọn làm bị đơn bắt buộc. May mắn là trong đợt này vẫn có 6 doanh nghiệp
vẫn tiếp tục được hưởng mức thuế suất 0% do không có xuất hàng trong kỳ rà soát này. 

CII vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 nhờ chuyển
nhượng CII B&G 

Y tế Việt Nhật dự kiến lợi nhuận sau thuế quý III đạt 60
tỷ đồng 

Với việc hoàn tất chuyển nhượng 6,9 triệu cổ phiếu LGC,
CII cho biết đã vượt kế hoạch cả năm ngay trong quý III,
góp phần để CII hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận
năm 2014 ngay trong quý 3 này. Được biết, lũy kế 6 tháng
đầu năm, CII lãi ròng khoảng 172 tỷ. EPS 6 tháng đạt
1.522 đồng/cp. CII B&R là công ty con của CII với tỷ lệ sở
hữu hiện này là 57%. 

So với mức đỉnh của tháng 2/2014, giá nguyên liệu đầu
quý 3 giảm 30% và hiện nay đã giảm 46%, nên kết quả
của quý 3 và quý 4 của Vinamilk sẽ có nhưng thay đổi tích
cực về biên lợi nhuận. Doanh thu quý 3/2014 ước tính đạt
9.851 tỷ đồng tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước, lợi
nhuận sau thuế ước tính khoảng 1.780 tỷ đồng, tăng 5,3%
so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều đôi tàu thua lỗ kéo dài nhưng Tổng công ty Đường sắt vẫn phải chạy vì nhiệm vụDự kiến quý III, doanh thu của JVC đạt khoảng 300 tỷ, lợi
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Tính từ đầu năm đến nay, tổng vốn FDI đầu tư vào TP HCM đã đạt 24,9 tỷ đồng (hơn 1,1
tỷ USD), tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013. Theo Cục thống kê TP HCM, từ đầu năm
đến ngày 15/9, đã có 277 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư
trên địa bàn thành phố với vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD (vốn điều lệ 745 triệu USD). Vốn
đầu tư nhà nước trên địa bàn TP đạt 33,1 tỷ đồng (tương đương gần 1,6 tỷ USD), tăng
4,1% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư khu vực tư nhân đạt 73,2 tỷ đồng (tương
đương gần 3,5 tỷ USD), tăng 6,7%. Như vậy, xét trên loại nguồn vốn, khu vực vốn FDI
chiếm tỷ trọng nhỏ nhất như lại có mức tăng trưởng lớn nhất.

Dow Jones 17,172.68

Đầu tư FDI vào TPHCM đạt trên 1,1 USD trong 9 thángQuản lý quỹ SSI giảm tỷ lệ sở hữu tại TMT và OPC 

Sản xuất và dịch vụ Eurozone đồng loạt tăng trưởng chậm lại 

g g g y g p ạy ệ ụ
công ích. Trong khi theo yêu cầu cổ phần hóa, doanh nghiệp phải tách bạch hai nhiệm
vụ này. Nặng gánh nhất trong số này là 5 đôi tàu khách chạy các tuyến phía Bắc và miền
Trung, gồm tuyến Yên Viên - Hạ Long, Long Biên - Quán Triều, Gia Lâm - Đồng Đăng,
Vinh - Đồng Hới và Đồng Hới - Huế. Cùng với đó là đôi tàu hàng trên tuyến Mạo Khê -
Cổ Thành. Hiệu quả kém khiến con số bù lỗ mỗi năm mà Tổng công ty Đường sắt phải
bỏ ra để cân bằng thu chi lên tới 102 tỷ đồng năm 2012, trong khi con số này một năm
trước đó là 83 tỷ đồng..

ự q ý , ạ g ỷ, ợ
nhuận sau thuế khoảng 60 tỷ. Theo chiến lược để ra, đến
năm 2018, doanh thu khám sức khỏe lưu động, doanh thu
liên kết sẽ đóng vai trò chủ đạo, chiếm 60% tổng doanh
thu. Trong khi cùng kỳ năm trước, lợi nhuận quý 3 chỉ
khoảng hơn 10 tỷ đồng. Nếu đúng như dự tính của công
ty, lũy kế 9 tháng đầu năm, JVC thu lãi ròng 82 tỷ đồng,
hoàn thành 58% kế hoạch đề ra.

19.85
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Sau giao dịch, SSIAM hiện chỉ còn nắm giữ 5,51% VĐL
của OPC và 2,85% VĐL của TMT. Trước đó, SSIAM nắm
giữ khoảng 2,34 triệu cổ phiếu TMT, tương đương 7,7%
VĐL của Công ty Cổ phần Ô tô TMT. SSI AM nắm giữ tại
OPC xấp xỉ 1,3 triệu. Trong một tháng trở lại đây, giá cổ
phiếu OPC dao động quanh mức 60.000 -62.000 đồng/cổ
phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân đạt đạt 2.580 đơn vị
cổ phiếu.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Kinh tế Trung Quốc quý III tiếp tục tăng trưởng chậm 

Tháng 9, cả sản xuất lẫn dịch vụ của khu vực đồng euro bất ngờ suy yếu với tốc độ tăng
trưởng chậm nhất trong năm nay. Cụ thể tháng 9, chỉ số PMI sản xuất của khu vực giảm
xuống 50,5 điểm từ 50,7 điểm của tháng 8 và PMI dịch vụ giảm xuống 52,8 điểm so với
53,1 điểm của tháng trước. Trước đó, kinh tế Eurozone đã không tăng trưởng trong quý
II do 3 nền kinh tế đầu tàu đồng loạt suy yếu và lạm phát xuống thấp nhất gần 5 năm.
Sau báo cáo trên, một số chuyên gia dự báo, GDP Eurozone sẽ chỉ tăng trưởng 0,3%
trong quý III. 
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Trong khi lĩnh vực sản xuất và vận tải có dấu hiệu cải thiện thì bán lẻ và bất động sản,
nhà ở tại Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Tăng trưởng đầu tư ngày càng chậm lại, ghi nhận
mức thấp nhất kể từ năm 2012 trong khi chi phí đi vay tăng cao và số doanh nghiệp đi
vay và được vay vốn ngân hàng vẫn ở mức đáy. Ngược lại, hoạt động tuyển dụng phục
hồi trở lại và biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện. Đây là lý do khiến chính
phủ Trung Quốc vẫn chưa mạnh dạn áp dụng các kích thích quy mô lớn.
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(Cập nhật 17h30' ngày 2209/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

610.39

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,829.32

91

144,390,593
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Kết thúc phiên, VN-Index giảm 1,54 điểm (-0,25%), xuống 610,39 điểm.
Trong khi đó, VN30-Index nhờ không bị ảnh hưởng bởi giá cổ phiếu
GAS, nên tăng 5,12 điểm (+0,78%), lên 638,31 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 144,39 triệu đơn vị, giá trị 2.829,32 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đóng góp 12,6 triệu đơn vị, giá trị 512,45 tỷ đồng với sự
đóng góp đáng kể của 1,45 triệu cổ phiếu MSN, giá trị 118,94 tỷ đồng.
Sắc xanh trên sàn vẫn chiếm thế áp đảo với 120 mã tăng so với 91 mã
giảm. Trong đó, nhóm bất động sản vẫn duy trì sắc xanh tốt, thậm chí
có thêm KBC đóng cửa trong sắc tím với 6,57 triệu đơn vị được khớp,
bên cạnh các duy trì mức giá trần như phiên sáng là DLG (2,36 triệu
đơn vị được khớp), LCG (4,7 triệu đơn vị), QCG (0,82 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Phiên giao dịch ngày 23/9, khối ngoại thực hiện mua vào 16 triệu cổ
phiếu, trị giá 519,3 tỷ đồng, trong khi bán ra 7,4 triệu cổ phiếu, trị giá
291 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 8,6 cổ phiếu, tương ứng giá
trị mua ròng đạt 228,3 tỷ đồng. Khối ngoại trên sàn HOSE mua ròng mã
PVD nhiều nhất, bán mạnh MSN. Trên sàn HNX, SHB được mua vào
nhiều nhất và bán mạnh PVC, VND, LAS.

HNX-Index cũng được kéo tăng khi bước vào phiên giao dịch chiều, tuy
nhiên, khi đến ngưỡng 88,5 điểm, áp lực chốt lời gia tăng đẩy chỉ số
này quay đầu giảm điểm và đóng cửa trong sắc đỏ khi mất 0,48 điểm (-
0,54%), xuống 87,75 điểm. HNX30-Index giảm 0,89 điểm (-0,49%),
xuống 179,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 75,27 triệu đơn vị,
giá trị 1.108,32 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 14,67
triệu đơn vị, giá trị 215,98 tỷ đồng. Ngoại trừ nhóm chứng khoán còn
giữ được phong độ, các nhóm cổ phiếu khác, đặc biệt là nhóm dầu khí
đều bị bán mạnh. ới gần 7 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành
công, PVX quen thuộc dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. KLF đứng thứ
hai đạt hơn 5,1 triệu đơn vị. Các mã kế tiếp giao dịch sụt giảm nhiều:
SCR đạt hơn 3,5 triệu đơn vị...

BÁN 15,447,233 795,689
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Mặc dù có phiên phục hồi kỹ thuật tuy nhiên áp lực bán
ra ở các mã vốn hóa lớn khiến Vn-Index giảm điểm cuối
phiên, trong khi độ rộng tăng điểm vẫn duy trì khá tốt ở
thời điểm cuối phiên với 120 mã tăng giá. Chốt phiên,
Vn-Index để mất 1.54 điểm xuống 610.39 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh với khối lượng khớp lệnh chỉ đạt
hơn 60 triệu đơn vị cho thấy áp lực bán cắt lỗ đang
được giảm bớt. Dải dưới của Bollinger tại vùng 610
điểm đang đóng vai trò hỗ trợ đường giá trong các phiên
tới. Cây nến đỏ thân ngắn ở phiên nay thể hiện sự thận
trọng. GAS giảm mạnh là nguyên nhân chính kéo chỉ số
xuống. 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 RSI và MFI cũng tiếp tục giảm
mạnh khỏi ngưỡng 50 cho thấy dòng tiền đang rút ra
khỏi thị trường. 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. 
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Giao dịch thận trọng tại vùng hỗ trợ 87 điểm, HNX-Index
kết thúc bằng cây nến đỏ thân ngắn nằm sát dải giữa
của Bollinger thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư.
Nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện trong phiên ở những
mã bất động sản và chứng khoán, tuy nhiên tín hiệu
điều chỉnh vẫn tiếp diễn ở nhóm dầu khí. Đóng cửa,
HNX-Index đứng tại 87.75 điểm. Thanh khoản tiếp tục
giảm phản ánh lượng cung đang được giảm bớt, cũng
là tín hiệu cho nhịp phục hồi kỹ thuật. Hiện tại MACD
vẫn đang cắt xuống dưới đường tín hiệu cho tín hiệu
bán ra. Chỉ báo MFI và RSI cũng giảm mạnh cho tín
hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên STO tiếp
tục giảm mạnh vào vùng quá mua cho tín hiệu khả năng
phục hồi kỹ thuật trong các phiên tới đang tăng lên. Và
dải Bollinger cũng co lại giúp thị trường chững lại đà
giảm. Ngưỡng hỗ trợ 87 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ
trợ đường giá trong các phiên tới, thấp hơn là ngưỡng
85 điểm. 

93 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á bật khỏi đáy của 4 tháng nhờ số liệu PMI của Trung Quốc. Lúc 13h17 giờ Việt Nam, chỉ
số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không tính Nhật Bản tăng 0,2%, sau khi có lúc giảm 0,3% trước đó. Thị
trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Chứng khoán tăng cùng với giá đồng - kim loại ghi nhận
mức tăng 0,7% - khi một báo cáo cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc do HSBC/Markit công bố
tăng từ 50,2 điểm lên 50,5 điểm trong tháng 9, ngược với dự báo của các chuyên gia kinh tế là giảm xuống 50
điểm. Số liệu trên giúp chứng khoán Trung Quốc tăng 0,9%. Nhà đầu tư giờ đây đang chờ thêm số liệu PMI của
Mỹ và Châu Âu. Trong phiên trước, chứng khoán toàn cầu đã bay hơi khoảng 574 tỷ USD sau khi Bộ trưởng Tài
chính Trung Quốc bác bỏ tin đồn về việc chính phủ nước này sẽ thực hiện một gói kích thích kinh tế quy mô
lớn.
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Giao dịch có phần co hẹp trong phiên hôm nay cả về điểm số và thanh khoản thể hiện sự thận trọng của nhà
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Chúng tôi đánh giá cao khả năng xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật trong các phiên tới trên 2 sàn khi đường giá
đang được hỗ trợ bởi vùng 605 điểm với Vn-Index và 87 điểm với HNX-Index. Thêm vào đó, thanh khoản sụt
giảm cùng với biến động co hẹp lại cho thấy áp lực bán đang được giảm bớt, đây là cơ hội cho cầu giá thấp trở
lại để đẩy giá lên. Tuy nhiên tín hiệu mua trở lại chưa được mở ra, do đó nhà đầu tư giữ trạng thái hiện tại. Nhà
đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu, đặc biệt là margin thì nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên phục hồi tới. 
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đầu tư. Cả 2 đường giá đều vận động hẹp sát ngưỡng hỗ trợ cùng với áp lực bán có phần giảm bớt, xuất hiện
cùng tín hiệu quá bán cho thấy cơ hội phục hồi kỹ thuật đang tăng lên trên cả 2 sàn. Nhìn chung sự thận trọng
vẫn bao trùm, nhịp phục hồi là cơ hội cho nhà đầu tư nắm giữ nhiều cổ phiếu giảm bớt tỷ trọng. 

Cả 2 sàn đã có phiên phục hồi kỹ thuật diễn ra suốt cả phiên với sự tăng giá của nhóm cổ phiếu bất động sản
và một số mã chứng khoán. Tăng giá mạnh tiếp tục tập trung vào bộ đôi ITA và KBC, lan tỏa sang các cổ phiếu
còn lại. Nhóm bất động sản trong thời gian qua tăng khá ít so với thị trường và hầu như đều giao dịch trong
trạng thái tích lũy vài tuần qua. Dòng tiền vào nhóm bất động sản phần nào đã được dự đoán từ trước đó tuy
nhiên có vẻ như sự thận trọng vẫn bao trùm nên dòng tiền không thực sự mạnh dạn. Áp lực bán tiếp tục diễn ra
vào cuối phiên ở hầu hết các mã, dẫn đầu là nhóm vốn hóa lớn là GAS đã khiến nhóm cổ phiếu này không còn
giữ được hưng phấn và rời khỏi mức cao trong phiên. Chuỗi ngày bán ròng của khối ngoại trong tuần qua đã
ảnh hưởng đến index rất nhiều, ngoài ra cũng khiến lo ngại về tình trạng rút vốn của khối ngoại. Tuy nhiên, kết
thúc tuần tái cơ cấu danh mục định kỳ, khối ngoại đã có phiên mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp và liên tục tăng quy 
mô mua vào, cụ thể ở phiên nay khối ngoại mua vào hơn 480 tỷ đồng trên Hose và bán ra hơn 270 tỷ đồng, cuối
cùng là mua ròng hơn 200 tỷ đồng. PVD, ITA, SAM, STB, HPG, KDC là những mã được mua vào nhiều nhất về
khối lượng. Chúng tôi cho rằng, động thái này của khối ngoại sẽ là một yếu tố tích cực giúp kích thích lại dòng
tiền trong nước vốn đang rất thận trọng. Mặt khác, theo tín hiệu kỹ thuật, các đường giá đang vận động tại vùng
hỗ trợ nên cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật đang tăng lên. Tuy nhiên tín hiệu mua vào chưa được mở ra nên
nhà đầu tư ngắn hạn cần giư  trạng thái cổ phiếu và tiền mặt hợp lý.

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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