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Theo đúng lộ trình từ năm 2013 đến năm 2015, mỗi năm giá nước sinh hoạt sẽ tiếp tục
tăng để bù lỗ cho việc giá thành sản xuất cao hơn giá bán. Năm nay, bắt đầu từ ngày
1/10, giá nước sạch tại Hà Nội sẽ bắt đầu tăng áp dụng cho tất cả các đối tượng. Mức
giá nước sạch bình quân điều chỉnh tăng 24,8% so với mức giá bình quân năm 2013.
Cụ thể, mức giá nước sinh hoạt áp dụng cho một hộ gia đình tại Hà Nội sử dụng 10m3
đầu tiên bắt đầu từ tháng 10 là 5.020 đồng/m3; sử dụng trên 10m3 đến 20m3/tháng có
mức giá là 5.930 đồng/m3; trên 20m3 đến 30m3 là 7.313 đồng/m3. 

Hà Nội: Từ 1/10, giá nước sinh hoạt bắt đầu tăng 

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

Kim ngạch XNK Việt Nam- Mexico đạt gần 1 tỉ USD DPR đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu quỹ từ 1-30/10 

Việt Nam đang "hút" các nhà đầu tư Đức 

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và
Mexico 3 quý đầu năm 2014 gần đạt ngưỡng 1 tỉ đô la Mỹ, ước đạt 986 triệu USD, tăng
45% so với cùng kỳ 2013. Kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam sang Mexico 9 tháng
đầu năm dự kiến tăng 35%, ước đạt 811 triệu USD. 6 mặt hàng xuất khẩu chính gồm:
giày dép, thủy sản, dệt may, linh kiện điện tử điện thoại, cà phê và phụ tùng phương tiện
vận tải. Nhập khẩu của Việt Nam từ Mexico cũng tăng rất cao hơn 115% so với cùng kỳ
2013 ước đạt 175 triệu USD. 3 mặt hàng chính nhập từ Mexico gồm: máy móc thiết bị,
linh kiện điện tử và sắt thép phế liệu.

VIPCO tìm kiếm đối tác chào bán VIPCO Tower 

Cholimex dự kiến IPO vào quý 3/2015 

Dự án tòa nhà 25 tầng VIPCO TOWER tại số 37 phố
Phan Bội Châu, Hải Phòng được khởi côngxây dựng từ
tháng 11/2008. Sau gần 6 năm thi công, VIPCO đang lên
kế hoạch để bán dự án này. Tại thời điểm 30/6/2014,
Vipco đã đầu tư khoảng 110 tỷ đồng cho dự án này, bao
gồm côn trình tòa nhà 37 Phan Bội Châu và hệ thống xếp
xe tự động cho tòa nhà này.

Công ty cho biết giá mua bình quân sẽ không lớn hơn
50.000 đồng/ cổ phiếu. Nguồn vốn 100 tỷ đồng được DPR
lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Được biết, tại thời điểm 6
tháng đầu năm 2014, thặng dư vồn cổ phần của DPR hơn
147 tỷ đồng. heo quy chế hướng dẫn giao dịch chứng
khoán, số lượng cổ phiếu đặt mua hàng ngày trong
khoảng từ 60.000 đến 200.000 đơn vị cổ phiếu.

Dựa vào các tiêu chí đánh giá như tình hình kinh tế vĩ mô, chi phí vốn, tiêu dùng cá
nhân tại Việt Nam, ước tính 50% các công ty Đức đã đạt được nhiều thành công hơn so

ể

Hoạt động kinh doanh chính của Cholimex bao gồm: xuất
nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, phân phối hàng

ố
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Bao gồm kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD tại khu vực này trong vòng 5 năm tới và dự
kiến tăng gấp đôi doanh số lên 7 tỷ USD. Tập đoàn Toshiba nằm trong danh sách 500
công ty toàn cầu của tạp chí Fortune (Fortune Global 500). Toshiba là nhà sản xuất và
cung cấp đẳng cấp thế giới về máy móc thiết bị và các hệ thống điện và điện tử tiên tiến
trong năm lĩnh vực kinh doanh chiến lược: Năng lượng & Cơ sở hạ tầng...Toshiba có kế
hoạch đầu tư 1 tỷ USD vào khu vực Đông Nam Á, bằng khoản Tập Đoàn đã đầu tư tại
khu vực trong suốt 20 năm qua. Khảo sát gần đây cho thấy 33% người dân tại khu vực
này, chiếm tỷ lệ cao nhất, xem Nhật Bản là đối tác đáng tin cậy nhất.

Dow Jones 17,210.06

Toshiba công bố “rót” thêm 1 tỷ USD vào khu vực Đông Nam Á STL: Năm 2014 lên kế hoạch không lợi nhuận

World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP Nga 2 năm tới

với năm 2013. Ngoài ra, hơn 56% các công ty tin tưởng vào sự phát triển tích cực trong
hoạt động kinh doanh 12 tháng tới. 60% các công ty Đức có kế hoạch tăng nhân sự
trong năm 2015 và giữ mức chi đầu tư tái sản xuất tương đối cao. Tính đến cuối tháng
8/2014, Đức có 236 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,34 tỷ USD, xếp
thứ 22/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. 

tiêu dùng (công ty mẹ là nhà phân phối của Vinamilk từ
năm 2013), sản xuất thực phẩm ( các loại nước chấm, gia
vị, thực phẩm đông lạnh...), quản lý và phát triển bất động
sản và các khu công nghiệp. Cholimex có 12 công ty con
và các công ty liên kết nhưng doanh thu và lợi nhuận chủ
yếu đến từ các đơn vị như Cholimex Food, Tanimex (mã
trên sàn TIX) và khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

1.53

S&P 500

Cổ phiếu STL trước đó đã bị hủy niêm yết từ 26/7/2013 do 
khoản lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2012 của công ty vượt
vốn điều lệ tại cùng thời điểm. STL lên kế hoạch kinh
doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau: Tổng giá trị sản
xuất kinh doanh 192 tỷ đồng. Doanh thu 176 tỷ đồng,
trong đó Doanh thu xây lắp 71 tỷ đồng, doanh thu kinh
doanh nhà ở và hạ tầng 75 tỷ đồng. Đặc biệt, năm 2014
STL dự kiến tiếp tục không có lợi nhuận.
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Tiền đổ vào quỹ ETF Nga khi căng thẳng Ukraine lắng dịu

Trong báo cáo mới đây, World Bank (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga xuống
0,3% trong năm 2015 và 0,4% trong năm 2016, thấp hơn nhiều so với ước tính của
chính phủ Nga. Trước đó, World Bank dự báo, tăng trưởng GDP của Nga lần lượt sẽ
đạt 1,5% và 2,2% trong năm 2015 và 2016. Kịch bản kinh tế Nga của WB cho thấy,
chính phủ vẫn có khả năng bảo vệ sự ổn định của kinh tế vĩ mô bất chấp phải hứng chịu
các đòn trừng phạt từ phương Tây. Tuy nhiên, kinh tế sẽ chỉ tăng trưởng rất nhẹ do
chính sách tài chính dè dặt, không có kế hoạch cải cách cơ cấu lớn
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Giới đầu tư đã đổ 183 triệu USD vào quỹ Market Vectors Russia ETF (RSX) trong 8
ngày liên tiếp tính đến ngày 23/8. Đây là đợt rót vốn dài nhất kể từ tháng 3/2014, theo số
liệu của Bloomberg. Giá cổ phiếu trong danh mục quỹ RSX tăng 2,3% lên 23,98 USD.
Theo số liệu của Bloomberg, RSX là quỹ biến động mạnh thứ 3 trong số 184 quỹ ETF
(có tổng tài sản trên 1 tỷ USD) trong 6 tháng qua. Chỉ số biến động trong 50 ngày của
RSX tăng lên 35% trong phiên giao dịch ngày 23/9 - mức cao nhất gần 5 tháng. 

31.86

10.56 4,424.28

(Cập nhật 17h45' ngày 25/09/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Đóng cửa, VN-Index tăng 1,51 điểm (+0,25%) lên 605,1 điểm với tổng
khối lượng giao dịch đạt 135,77 triệu đơn vị, trị giá 2.771,96 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 12,76 triệu đơn vị, trị giá 335,28 tỷ
đồng. Trong nhóm VN30, hầu hết các cổ phiếu đã tìm lại được sắc
xanh. Bên cạnh PNJ tăng trần, STB, SSI, HSG, HCM, FPT, FLC…
cũng lần lượt tìm được sắc xanh. Đáng chú ý, GAS không chỉ đứng giá
tham chiếu như phiên sáng mà cũng đóng góp vào đà tăng của thị
trường khi tăng 2.000 đồng (+1,9%) lên 107.000 đồng/Cp. Tuy nhiên,
VIC tiếp tục là nhân tố khiến VN30 vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. VIC
đóng cửa giảm sàn do áp lực chốt lời mạnh của khối nhà đầu tư nước
ngoài. Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 6,4 triệu cổ
phiếu VIC. Nhóm cổ phiếu vận tải với sự dẫn dắt của cặp đôi VOS và
VIP. Cả hai cổ phiếu này đều tăng kịch trần với thanh khoản khá cao,
VIP khớp gần 2 triệu đơn vị, còn VOS cũng khớp 2,45 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  

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

1,306,000

88.65

TỔNG KL

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

5,775,828

Á

1,060.34

70,302,685

TỔNG QUAN GD NĐTNN

134

77

73

0.94

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 395,4 tỷ đồng
(gấp 6 lần giá trị bán ròng phiên hôm qua), tương ứng khối lượng bán
ròng đạt hơn 6,8 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, VIC giảm sàn xuống
mức 52.000 đồng/CP và bị khối ngoại bán ròng lên tới hơn 6,4 triệu cổ
phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng thứ 3 liên
tiếp, đạt hơn 15,5 tỷ đồng (gấp 2,8 lần giá trị mua ròng phiên giao dịch
hôm qua) tương ứng khối lượng mua ròng đạt 561 176 cổ phiếu

HNX-Index tăng 0,94 điểm (+1,07%) lên 88,65 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 70,3 triệu đơn vị, trị giá 1.060,34 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 3,29 triệu đơn vị, trị giá 41,48 tỷ đồng. Nhóm
cổ phiếu dầu khí đã trở lại trường đua với hàng loạt cổ phiếu bật tăng
mạnh như PVS tăng 800 đồng (+1,94%), PVC tăng 2.600 đồng
(+7,49%), PGS tăng 1.700 đồng (4,83%), PVG, PVL, PVV, PXA cũng
lần lượt tìm lại sắc xanh, trong khi PVB không còn giảm sâu như phiên
sáng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VND, VCG, SHB,
KLS… cũng lần lượt tăng điểm. Cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản trên
sàn vẫn là PVX với 14,92 triệu đơn vị được chuyển nhượng, Đóng
cửa, PVX tăng 300 đồng (+4,76%) lên 6.600 đồng/CP.

BÁN 12,638,188 744,824

Trang 2

hôm qua), tương ứng khối lượng mua ròng đạt 561.176 cổ phiếu.
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Biến động mạnh trong phiên và phục hồi thành công về
cuối phiên giúp Vn-Index đóng cửa với sắc xanh, cũng
là mức giá cao nhất của ngày. Chốt phiên, VN-Index
phục hồi lên 605.1 điểm, trong khi mức điểm thấp nhất
trong phiên của chỉ số này là 594 điểm. Độ rộng tăng
điểm cải thiện rõ nét ở những phút cuối với hơn 160 mã
tăng giá. Phiên nay đường giá đã test thành công
ngưỡng 605 điểm khi phục hồi đóng cửa phía trên
ngưỡng này. 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 tiếp tục duy
trì trong 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 điểm. 
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Test thành công ngưỡng 87 điểm, chốt phiên HNX-
Index vẫn duy trì ở nửa trên của dải Bollinger cho thấy
vai trò nâng đỡ đường giá của dải này. Chốt phiên HNX-
Index tăng 0.94 điểm lên 88.65 điểm. Thanh khoản cải
thiện nhẹ so với phiên trước. Nhìn chung tín hiệu kỹ
thuật chưa có nhiều thay đổi. 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 nâng
đỡ đường giá. 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

105 điểmMạnh

Trung bình 83 điểm Trung bình

79 điểm

ểế

Trung bình

ế

Yếu

ể

640 điểm

Trang 3

89 điểmYếuYếu 85 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trở lại trong phiên ngày 25/9 từ mức thấp nhất trong hơn 3 tháng khi số liệu doanh
số bán nhà của Mỹ thúc đẩy tâm lý lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới và khi đồng Yên giảm giúp cổ phiếu
các công ty xuất khẩu của Nhật Bản tăng. Thị trường Châu Á tăng theo chứng khoán Mỹ sau khi doanh số bán
nhà của nước này được công bố tăng mạnh trong tháng 8 lên mức cao nhất trong vòng hơn 6 năm, dấu hiệu
cho thấy thị trường nhà đất của Mỹ tiếp tục phục hồi. Chứng khoán Châu Á còn được hỗ trợ nhờ cổ phiếu
ngành xuất khẩu của Nhật Bản tăng khi đồng Yên giảm 0,3% xuống 109,33 Yên/USD trong phiên này. Chứng
khoán Nhật Bản tăng 1,5% lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2008, trong khi chứng khoán Trung Quốc tăng
0,1%, còn chứng khoán Hồng Kông giảm 0,6%. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương trong phiên trước đóng
cửa tại mức thấp nhất kể từ ngày 5/6, giảm 4,3% kể từ mức cao nhất trong 6 năm đạt được hồi tháng 7 do lo
ngại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại.
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Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục ảnh hưởng lên điểm số cũng như tạo ra hiệu ứng tiêu cực trong phiên hôm
nay và ngay từ đầu giờ sáng với việc giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu chủ chốt như VIC, PVD, VCB đã khiến Vn-
Index có lúc để mất tới hơn 9 điểm. Tuy nhiên sự phục hồi về cuối phiên là tín hiệu cho thấy lực cầu giá thấp đã
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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.

Ngưỡng 605 điểm đã được lấy lại trong phiên hôm nay cho thấy vùng 600 điểm đang hỗ trợ đường giá khá tốt.
Sự vận động của nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán trong 2 phiên gần đây cho thấy áp lực bán đã
được giảm bớt và cầu đang gia tăng. Nhịp phục hồi trong phiên tới được dự đoán với xác suất cao. Chúng tôi
thiên về kịch bản khả năng kiếm lời trong ngắn hạn nhờ nhịp phục hồi kỹ thuật này, tuy nhiên lợi nhuận sẽ khá
mỏng nên nhà đầu tư thận trọng. Nhóm cổ phiếu bất động sản được khuyến nghị sẽ được dòng tiền quan tâm. �

trở lại và dự báo về khả năng phục hồi kỹ thuật trong các phiên tới đủ để kiếm lợi nhuận mỏng trong ngắn hạn. 

Hôm nay VIC giao dịch bổ sung cổ phiếu thưởng nên áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khiến cổ phiếu này
giảm xuống giá sàn. Cổ phiếu này khớp lệnh hơn 7.7 triệu thì khối ngoại bán ra tới hơn 6.4 triệu cổ phiếu. Hôm
nay cũng là phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp với quy mô bán ra tăng rõ rệt, trong khi quy mô mua vào lại sụt giảm.
Cụ thể phiên nay khối ngoại bán ra hơn 548 tỷ đồng, thì tập trung vào bán VIC tới gần 340 tỷ đồng, còn lại là
bán GAS, SJS, SSI, VCB, trong khi quy mô mua vào chỉ còn hơn 153 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với phiên
trước đó. Mặc dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã ảnh hưởng lên điểm số rất nhiều nhưng bối cảnh chung của
thị trường lại không quá xấu. Trong nhịp điều chỉnh sâu nhất trong phiên, ngoài nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong
thời gian qua chịu áp lực bán mạnh như dầu khí..thì hầu hết các nhóm còn lại đều giảm nhẹ quanh giá tham
chiếu. Một điểm tích cực nữa là lực cầu giá thấp nhanh chóng trở lại khi thị trường giảm mạnh, tập trung nhiều
nhất ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí. Đây cũng là động lực giúp cả 2 sàn tăng giá trở lại với sắc xanh
phủ rộng bảng điện tử. Như đã nhận định ở bản tin trước, cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật xung quanh vùng
600 điểm là khá cao. Đồng thời ở nhịp điều chỉnh qua, mặt bằng giá đã về mức thấp có thể thu hút dòng tiền đã
rút ra quay trở lại thị trường, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán, ngoài ra cổ phiếu bất động sản
cũng đã có tín hiệu giảm áp lực bán ra ngay từ cuối tuần trước với biến động giá mang tính chất tích lũy cao. �

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




