
Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh cho biết

VCG đăng ký bán 2.145.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ
31,14% vốn của CTN với mục đích thoái vốn đầu tư tại
Công ty Vinavico theo hình thức bù trừ công nợ được
UBCKNN chấp thuận giao dịch tại Công văn số 4337
/UBCK-PTTT ngày 28/7/2014. Giao dịch dự kiến được
thực hiện từ 26/9 đến 22/10/2014 thông qua phương thức
thỏa thuận và khớp lệnh.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc xử
lý sau thanh tra việc mua thuốc dự trữ Tamiflu, Tổng
thanh tra Chính phủ đã quyết định: Imexpharm phải nộp
697.500 USD, tương đương khoảng 14,8 tỷ đồng, trong
thời hạn 30 ngày vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra
Chính phủ. HĐQT Imexpharm cho biết sẽ sử dụng quỹ dự
phòng tài chính để thực hiện quyết định trên. 

Dự báo trên khiến cho không ít doanh nghiệp Việt Nam vui mừng trước kì vọng vào tăng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Sau 9 tháng, nhiều chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm Imexpharm bị tạm giữ 14,8 tỷ đồng do tích trữ Tamiflu 

Xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng tới 40% khi có FTA 

Theo đó, cán cân thương mại sẽ không bị thâm hụt lớn như kế hoạch mà có thể tiếp tục
xuất siêu (tính từ đầu năm đến 15/9 đã xuất siêu hơn 2 tỷ USD). Bội chi có thể thấp hơn
các con số tỷ lệ so với dự toán và tốc độ tăng so với năm trước của tổng chi, tổng thu.
CPI sau 9 tháng của năm 2014 cũng thấp nhất so với các chỉ số của cùng kỳ trong 10
năm trước đó. CPI 9 tháng 2014 cũng thấp xa so CPI bình quân 9 tháng cùng kỳ của 10
năm trước đó (tăng 8,68%). Từ các yếu tố tác động đến diễn biến 9 tháng qua và có thể
sẽ còn tiếp tục tác động đến 3 tháng tới, có thể dự đoán CPI cả năm 2014 sẽ chỉ tăng
khoảng 4%.

VCG muốn thoái hết 31% vốn tại CTN

Bất động sản Sài Gòn Đan Linh đã nhận chuyển
nhượng 18,25 triệu cổ phiếu SSI 
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Trong 9 tháng đầu năm, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được
khoảng 8,9 tỷ USD, tăng 3,2 % so với cùng kỳ năm 2013. Báo cáo cho thấy, tính đến
ngày 20/9/2014, Việt Nam có 1.152 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với
tổng vốn đăng ký đạt 7,63 tỷ USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó,
có 418 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,54 tỷ
USD, giảm 37,9% so với cùng kỳ năm 2013. Tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 53
quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 9 tháng đạt hơn 11 tỷ USD, giảm 24,5% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Tháng 9, chỉ số PMI sản xuất sơ bộ của Nhật Bản giảm nhẹ so với tháng trước đó
nhưng sản lượng công nghiệp lại tăng nhanh nhất 6 tháng. Như vậy, hoạt động sản xuất
công nghiệp đang dần ổn định trở lại sau khi suy yếu mạnh do đợt tăng thuế hồi tháng
4. Tuy nhiên, chỉ số sản lượng công nghiệp của Nhật Bản lại tăng lên 53,4 điểm trong
tháng 9, ghi nhận mức cao nhất trong 9 tháng. Ngoài ra, chỉ số thể hiện lượng đơn hàng
mới cũng giảm nhẹ xuống 52,3 điểm so với 54,4 điểm của tháng 8. 
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Lĩnh vực sản xuất Nhật Bản tăng trưởng chậm lại 

Theo số liệu thống kê chính thức vừa được Chính phủ Argentina công bố hôm nay 24/9,
Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) của nước này đã giảm 0,2% trong quý đầu tiên của
năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng trưởng 1,4% trong quý trước đó. Đây
là quý đầu tiên trong gần 2 năm qua, nền kinh tế Argentina tăng trưởng âm. Nguyên
nhân dẫn đến sự suy giảm lần này do kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng đều
giảm trong bối cảnh cẳng thẳng xung quanh vấn đề vỡ nợ đã kéo dài từ nhiều tháng nay
mà vẫn chưa kết thúc.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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đã nhận chuyển nhượng lại toàn bộ 18,25 triệu cổ phiếu
SSI từ ông Nguyễn Hồng Nam, Phó TGĐ, thành viên
HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI và bà Hà Thị
Thanh Vân, vợ ông Nam. Kể từ ngày 22/9, BĐS Sài gòn
Đan Linh nắm giữ 18,25 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ
sở hữu của công ty này tại SSI là 5,16%.

33.86

S&P 500

Được biết, sau đợt phát hành tăng vốn lên 750 tỷ đồng
vừa qua, Sao Vàng Capital đã chính thức trở thành cổ
đông lớn của CTCP Đầu tư và sản xuất Việt Hàn. dự kiến
trong 9 tháng đầu năm, Công ty đạt lợi nhuận 76 tỷ đồng,
vượt nhẹ so với kế hoạch cả năm (75 tỷ đồng). Doanh thu
và lợi nhuận chủ yếu đến từ mảng sản xuất chính là cao
su. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Báo cáo công bố ngày 24/9 của ANZ cho thấy Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam
do ANZ-Roy Morgan tổng hợp giảm 0,5 điểm xuống 135 điểm trong tháng 9, vẫn đứng
trên mức trung bình tính từ đầu năm đến nay là 132 điểm. Nguyên nhân chính khiến chỉ
số này giảm nhẹ là do kỳ vọng về giá cả của người tiêu dùng. 21% (tăng 5%) số người
được hỏi trả lời họ cảm thấy đây là “thời điểm xấu” để mua các vật dụng chính trong gia
đình. Dù chỉ số chung giảm nhẹ, nhưng xét về tình hình tài chính cá nhân, 58% (tăng
2%) người Việt Nam dự đoán rằng tài chính gia đình họ sẽ “tốt hơn” vào thời điểm này
năm tới. 

Dow Jones 17,055.87

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam giảm 0,5 điểm trong tháng 9 VHG ước đạt 76 tỷ đồng trong 9 tháng 

Kinh tế Argentina lần đầu tăng trưởng âm sau gần 2 năm
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trưởng xuất khẩu các mặt hàng sang các nước EU. Trong chuỗi sản xuất từ khâu nuôi
trồng đến bàn ăn thì giá trị gia tăng lớn nhất ở khâu chế biến, chiếm từ 50 - 70% giá trị.
Đất nước nào cũng muốn giữ lại phần giá trị gia tăng này. Ngoài ra, doanh nghiệp cần
phải tìm hiểu kỹ các yêu cầu từ thị trường mục tiêu. Cụ thể như, tại thị trường EU là việc
đáp ứng những yêu cầu về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trách nhiệm với môi
trường. 
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(Cập nhật 18h16' ngày 24/09/2014) Trang 1

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Đóng cửa, VN-Index giảm 6,8 điểm (-1,11%) xuống 603,59 điểm với
tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 132,7 triệu đơn vị, trị giá 2.876,1 tỷ
đồng. HNX-Index giảm nhẹ 0,04 điểm (-0,05%) xuống 87,71 điểm với
tổng khối lượng gần 67,9 triệu đơn vị, trị giá 1.063,82 tỷ đồng. . Cổ
phiếu GAS vẫn đóng vai trò chính trong việc cản trở sự phục hồi của
VN-Index. Đóng cửa, GAS giảm tới 4.000 đồng (-3,67%) xuống
105.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh gần 900.000 đơn vị. Hai
cổ phiếu đáng chú ý sang nay là JVC và HAI vẫn duy trì được sắc tím.
Trong khi HAI khớp hơn nửa triệu đơn vị thì JVC cũng đã chuyển
nhượng thành công 1,15 triệu đơn vị. Bên cạnh nhóm cổ phiếu khoáng
sản vẫn duy trì đà tăng, phiên giao dịch chiều còn đón nhận thêm sóng
từ nhóm cổ phiếu vận tải.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu dầu khí với đà giảm mạnh của PVB
giảm 5.000 đồng (-7,81%), PVC giảm 2.000 đồng (-5,45%), PGS giảm
1.000 đồng (-2,76%)… trong khi PVS chỉ còn tăng nhẹ trên mốc tham
chiếu một bước giá khiến đà tăng của thị trường bị hãm. Chốt phiên,
HNX-Index giảm nhẹ 0.04 điểm xuống 87.71 điểm. Cổ phiếu PVX vẫn
duy trì đà tăng nhẹ 100 đồng lên 6.300 đồng/CP với khối lượng khớp
hơn 8,28 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản trên sàn. Nhóm cổ phiếu
chủ chốt tiếp tục chịu sự phân hóa về giá, đóng cửa tăng giảm đan
xen: VCG tăng 300 đồng, BVS tăng 200 đồng, SCR và KLS tăng 100
đồng, ACB dừng mốc tham chiếu, SHB giảm 100 đồng, VND giảm 200
đồng. Dòng tiền vào thị trường có phần suy yếu, thanh khoản vì thế sụt
giảm đáng kể so với phiên giao dịch liền trước. Tổng khối lượng giao
dịch toàn sàn đạt gần 67,9 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là
1.063,82 tỷ đồng. 

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, Khối ngoại đã bán ròng 2.344.770 đơn vị với tổng giá trị
tương ứng hơn 65,2 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 7.229.880
đơn vị, trị giá 215,75 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng
PVD tuy nhiên lượng đã giảm khá mạnh so với những phiên trước đó.
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất GAS về giá trị với 55,97 tỷ đồng, tương
ứng khối lượng 525.440 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại đã mua ròng
127 055 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 5 53 tỷ đồng lần lượt giảm
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Trang 2

127.055 đơn vị và tổng giá trị tương ứng 5,53 tỷ đồng, lần lượt giảm
91,21% về lượng và 55,97% về giá trị so với phiên trướcBÁN 18,374,740 1,485,845



Mặc dù có nhịp phục hồi trong phiên nhưng áp lực bán
ra bất ngờ của khối ngoại ở những phút cuối tập trung
ở các mã bluechips khiến Vn-Index giảm sâu. Chốt
phiên, Vn-Index mất tới 6.8 điểm, tương đương 1.11%
xuống 603.59 điểm. Nhóm vốn hóa lớn đồng loạt giảm
điểm như VIC, GAS, VNM, BVH, GAS..thậm chí những
mã này giảm rất mạnh. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm
so với phiên trước cho thấy áp lực bán cắt lỗ đang
được giảm bớt. Với phiên giảm mạnh hôm nay đường
giá chính thức giảm ra khỏi dải Bollinger, cùng với việc
mở xuống phía dưới của dải này cho xu thế điều chỉnh
còn tiếp diễn. 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 Phiên tới đường giá sẽ test lại vùng hỗ trợ 605
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Vẫn trụ vững phía trên của dải giữa của Bollinger nhờ
giao dịch tích cực của nhóm cổ phiếu dẫn dắt như BVS,
VCG, PVS, BVS…Hầu như giao dịch chung là thận
trọng theo chiều hướng phục hồi nhẹ trong phiên và giữ
trạng thái cân bằng cuối phiên. Độ rộng tăng và giảm
điểm khá cân bằng cuối phiên. Tiếp tục kết thúc phiên
bằng cây nến đỏ thân ngắn nằm sát dải giữa của
Bollinger, cùng với dải này vẫn co hẹp lại cho thấy thị
trường tiếp tục giằng co tại ngưỡng hỗ trợ 87 điểm.
Thanh khoản cũng co lại trong phiên hôm nay với mức
tương đương phiên trước đó. 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 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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89 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Giao dịch ở phiên nay vẫn có biểu hiện của một phiên phục hồi kỹ thuật, tuy nhiên đà bán bất ngờ ở những

THỨ NĂM

25/09/2014

Chứng khoán Châu Á vẫn đứng gần đáy của 3 tháng trong phiên giao dịch ngày 24/9 khi đồng Yên mạnh lên
kéo chứng khoán Nhật Bản xuống. Lúc 15h05 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,1%
lên 143,27 điểm. Chỉ số này đã giảm 4% kể từ mức cao nhất trong 6 năm đạt được vào tháng 7 do lo ngại tốc
độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc lại tăng trong phiên
này, dẫn đầu là cổ phiếu ngành chứng khoán, khi số tài khóa mới mở tăng mạnh. Chỉ số Shanghai Composite
Index của Trung Quốc tăng 1,5%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,4%. Chứng khoán Hàn Quốc và
New Zealand cùng tăng 0,3%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,4% khi đồng Yên tăng 0,3% so với USD.

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.

p y p p ỹ y g g
phút cuối của khối ngoại tập trung vào nhóm Bluechips đã khiến Vn-Index giảm sâu và đóng cửa ở mức điểm
thấp nhất trong phiên, tiến sát về mốc 600 điểm, đứng tại 603.59 điểm. Trong khi sàn HNX không bị ảnh hưởng
nhiều, sàn này khá cân bằng về cuối phiên. 

Cả phiên hôm nay, thị trường tiếp tục có tín hiệu phục hồi ở từng nhóm cổ phiếu nhưng không có sự phân hóa
rõ rệt. Nhóm bất động sản có vẻ giao dịch tích cực hơn cả. Hoạt động bán ra của khối ngoại ở những phút cuối
tập trung các mã GAS (-3.67%), VIC (0.89%), BVH(2.93%)…ngoài ra một số mã được khối ngoại mua ròng
vẫn giảm mạnh như PVD (-2%). Sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại trở lại bán ròng với quy mô bán ra
tăng mạnh cụ thể khối ngoại mua vào gần 480 tỷ đồng, bán ra hơn 544 tỷ đồng, bán ròng hơn 65 tỷ đồng. Quy
mô mua vào hôm nay tương đương với phiên trước nhưng bán ra tăng mạnh. Dòng tiền chung không có tín
hiệu tiêu cực khi áp lực bán ra không còn mạnh, nhưng giao dịch thận trọng. Với phiên bán ròng của khối ngoại
hôm nay phần nào có thể ảnh hưởng đến tâm lý của khối nội. Tuy nhiên, kết thúc phiên nhìn mặt bằng giá hầu
hết đều dao động hẹp quanh giá tham chiếu, thậm chí một số mã vẫn duy trì sắc xanh tốt CSM, DIG, KDC,
TDH. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn đang vận động quanh các mã ở vùng giá tích lũy. Chúng tôi nhận thấy
khá nhiều mã trong nhịp điều chỉnh vừa qua đang chạm vùng giá hỗ trợ nên cơ hội phục hồi kỹ thuật đang tăng
lên. Tín hiệu quá bán vẫn tiếp tục duy trì trên 2 sàn nên cơ hội cho nhịp phục hồi vẫn duy trì. Vùng hỗ trợ 605
điểm sẽ được test lại trong phiên kế tiếp. Chúng tôi cho rằng trong 2 phiên tới, Vn-Index sẽ test quanh vùng
600 điểm và khả năng giảm qua khỏi vùng này trong tuần này là rất thấp khi thị trường có dấu hiệu giảm cung. � 

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 600 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 và
không nên bán đuổi vì cơ hội bán giá cao khi thị trường phục hồi tại ngưỡng 600 điểm đang tăng lên. �

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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