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Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đánh giá cao nỗ lực và sự phối hợp của
hai bên trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình/dự án do ADB tài trợ
và cải thiện đáng kể tỷ lệ giải ngân. Năm 2014, ADB dự kiến tài trợ khoảng 1,37 tỷ USD
và năm 2015 dự kiến là 1,24 tỷ USD. Mặc dù Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập
trung bình nhưng trong giai đoạn 2015 – 2017, ADB dự kiến vẫn tiếp tục duy trì tài trợ
cho Việt Nam khoảng 3,67 tỷ USD, tương đương như mức các năm trước. Như vậy,
trong 4 năm từ 2014 đến năm 2017, ADB sẽ tài trợ cho Việt Nam hơn 5 tỷ USD. Trước
đó, giai đoạn 1993-2013, ADB đã tài trợ cho Việt Nam 12,5 tỷ USD.

DB cam kết tài trợ cho Việt Nam hơn 5 tỷ USD

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

Đến hết tháng 8, Việt Nam thu hút 236 dự án đầu tư từ ĐứcABS bị phạt 125 triệu đồng

Hoa Kỳ tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến hết tháng 8/2014, Đức
có 236 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,34 tỷ USD.
Với con số trên, Đức xếp thứ 22 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại
Việt Nam. Các doanh nghiệp Đức đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến,
chế tạo với 88 dự án có tổng vốn đăng ký 626,82 triệu USD, chiếm 38% về số dự án và
gần 50% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thứ hai là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí,
nước với 5 dự án có tổng vốn đăng ký 386,68 triệu USD. Đứng thứ 3 là lĩnh vực bán
buôn, bán lẻ và sửa chữa với 37 dự án và tổng vốn đầu tư 136,43 triệu USD.

Vingroup "khóa room" NĐTNN 29%

HVG: Xây nhà máy chế biến tại Nga

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi Tập
đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (VIC) về việc chốt tỷ lệ
sở hữu nhà đầu tư nước ngoài của VIC. Theo đó,
UBCKNN đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu NĐTNN tại Vingroup là
29%. Khi kế hoạch chào bán, niêm yết cổ phiếu ra thị
trường nước ngoài được thực hiện, Vingroup phải tính
toán lại room đồng thời báo cáo lại cho UBCKNN để có
điều chỉnh cần thiết. 

UBCKNN ban hành Quyết định số 705/QĐ-XPVPHC về
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng
khoán và thị trường chứng khoán đối với ABS, với số tiền
phạt là 125 triệu đồng theo quy định tại Điểm g Khoản 3
Điều 21 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK do Cty chưa tuân
thủ đúng quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Dự án nghiên cứu "Giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm
cho các tuyến đường sắt đô thị" có tổng giá trị gần 1,6 triệu USD, tương đương 33 tỷ
đồng Việt Nam. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan thương mại và phát
triển Hoa Kỳ là gần 1,5 triệu USD, tương đương 30 tỷ đồng và vốn đối ứng từ ngân
sách thành phố là gần 2 tỷ đồng. Dự án khi hoàn thành sẽ tối ưu hóa công tác quản lý,

ế ắ ồ ế ố

Sau chuyến tham dự hội chợ thủy sản tại Liên Bang Nga,
HVG thông báo đã đạt được thỏa thuận với đối tác Nga
để xây dựng nhà máy chế biến thủy sản và kho lạnh tại
TP Matxcova. Tổng số vốn cho dự án này vào khoảng 30
triệu USD, nếu không gặp trở ngại, đầu năm 2015, công
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Giá các loại dầu trong hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ đồng loạt giảm từ 120-
270 đồng mỗi lít kể từ 15 giờ ngày hôm nay (19/9). Theo thông tin vừa được đại diện
Petrolimex chính thức thông báo, dầu diesel 0,05S và dầu hỏa trong hệ thống sẽ có
mức giảm lần lượt là 270 đồng/lít và 250 đồng/lít. Theo đó, mức giá mới tại vùng 1 của
hai mặt hàng này lần lượt là 21.500 đồng/lít và 21.670 đồng/lít. Có mức điều chỉnh thấp
nhất là 120 đồng/kg, dầu madut 3,5S sẽ giảm về mức giá mới là 18.100 đồng/kg. Theo
thống kê của liên Bộ Tài chính-Công Thương, giá bán hiện hành của mặt hàng xăng
RON 92 vẫn thấp hơn giá cơ sở 12 đồng/lít. Với dầu diesel, dầu madut và dầu hỏa,
thống kê của liên bộ cho thấy, giá bán hiện hành đã vượt giá cơ sở 120-264 đồng/lít,
kg. �

Dow Jones 17,265.99

Giảm tiếp giá các loại dầu từ 15 giờ hôm nay 19/9Thế Giới Di Động 8 tháng lãi sau thuế 423 tỷ đồng, đạt
97% kế hoạch năm

Trung Quốc: Kích thích kinh tế trước thách thức cầu tín dụng thấp

vận hành toàn tuyến đường sắt đô thị. Đồng thời, dự án còn mở ra hướng kết nối với
hệ thống giao thông công cộng khác trên địa bàn thành phố như: xe bus, taxi, giao
thông thủy.

ty sẽ khởi công dự án. Dự án này được hình thành dựa
trên văn bản ký kết hợp tác về khu công nghiệp giữa
TP.HCM với Matxcova

13.52

S&P 500

Theo báo cáo CEO tháng 8/2014 của Công ty cổ phần
Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), doanh thu tháng 8 đạt
1.317 tỷ đồng, doanh thu 8 tháng đầu năm 2014 đạt 9.570
tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch năm. LNST của cổ đông MWG
tháng 8 đạt 61 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt hơn 423 tỷ
đồng, đạt hơn 97% kế hoạch năm. Trong 8 tháng đầu
năm 2014, doanh thu trung bình của các siêu thị
Thegioididong tăng 56% và doanh thu trung bình các siêu
thị Dienmay.com tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

31.24Nasdaq

46.12

     CAC 40

USD cao nhất 6 năm so với yên sau báo cáo việc làm

Nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, đầu tuần này, PBoC đã quyết định bơm 500 tỷ
nhân dân tệ (81 tỷ USD) cho 5 ngân hàng quốc doanh lớn nhất. Hôm qua, PBoC cũng
tiến hành giảm lãi suất đối với các khoản tái cấp vốn trong vòng 14 ngày - một dạng
cho vay ngắn hạn cho các ngân hàng thương mại, với biên độ 20 điểm cơ bản xuống
3,50%, nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, giới
chuyên gia phân tích lo ngại rằng, các biện pháp kích thích kinh tế "mạnh tay" của
Chính phủ Trung Quốc có thể mang đến ít hiệu quả do tình trạng cầu tín dụng suy giảm. 
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9,875.21

16,321.17

Những cải thiện đáng kể trên thị trường việc làm tại Mỹ sẽ củng cố kế hoạch tăng lãi
suất sớm hơn và nhanh hơn trong thời gian tới của Fed. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ
giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên cao nhất trong hơn 4 năm trước khi đi
ngang ở 84,299 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu lãi suất sẽ tăng
nhanh hơn so với dự kiến trước đó. USD tăng 0,4% lên 108,74 yên sau khi tăng lên
cao nhất 6 năm ở 108,96 yên. Euro phục hồi trở lại từ mức thấp nhất 14 tháng. Euro
tăng 0,4% lên 1,2917 USD. Trước ảnh hưởng từ cuộc bầu cử về vấn đề độc lập của
Scotland, đồng bảng Anh tăng giá mạnh so với USD. Bảng Anh tăn g0,6% lên 1,6380
USD

77.08

22.52 4,487.22
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index giảm 2,51 điểm (-0,41%) xuống mức 613,29 điểm, với 123
mã tăng, 89 mã giảm và 91 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 218,23 triệu đơn vị, trị giá 5.015,62 tỷ đồng. Chỉ số VN30-Index
giảm 5,09 điểm (-0,77%) xuống 654,54 điểm, với 11 mã tăng, 15 mã
giảm và 4 mã đứng giá. Giao dịch thỏa thuận đóng góp tới 14,48 triệu
đơn vị, giá trị gần 750 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý có 4,4 triệu cổ
phiếu MSN được thỏa thuận trị giá trên 367 tỷ đồng; cùng với đó là
1,188 triệu cổ phiếu KDC trị giá 73,48 tỷ đồng; 2,119 triệu cổ phiếu
HVG trị giá 60,67 tỷ đồng; 1,42 triệu cổ phiếu GMD trị giá 49,78 tỷ
đồng…Trong danh mục cơ cấu của các ETFs, 2 mã được thêm vào là
FLC và IJC đều có giao dịch đột biến. FLC có tới 48,79 triệu đơn vị
được khớp lệnh, riêng trong đợt ATC được khớp tới gần 35,8 triệu
đơn vị được khớp.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 81 điểm (+0 92%) lên 88 89 điểm với 120 mã tăng
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 78,6 triệu đơn vị và bán ra 71
triệu đơn vị, trong đó FLC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
37.767.220 đơn vị (chiếm 77,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 5.189.500 cổ phiếu và bán ra 18.093.783 cổ
phiếu

HNX-Index tăng 0,81 điểm (+0,92%) lên 88,89 điểm, với 120 mã tăng,
82 mã giảm và 159 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 90,44
triệu đơn vị, trị giá 1.397 tỷ đồng. Chỉ số HNX30-Index tăng 1,33 điểm
(+0,73%) lên 183,11 điểm, với 16 mã tăng, 6 mã giảm và 8 mã đứng
giá. Giao dịch thỏa thuận trong phiên chiều nay đáng chú ý có thêm
1,49 triệu cổ phiếu SHB trị giá 13,856 tỷ đồng, nâng tổng số lượng cổ
phiếu được thỏa thuận trong cả phiên lên 4,08 triệu đơn vị, giá trị
62,31 tỷ đồng. Mã PVS tăng 1.000 đồng lên 42.000 đồng/cổ phiếu và
khớp trên 9,5 triệu đơn vị. Trong khi SHB và VCG đều giảm nhẹ và
khớp lần lượt 7,38 triệu và 7,79 triệu đơn vị. Trong nhóm đầu “P”,
ngoài PVS, đa phần các mã khác đều tăng điểm, trong đó PVL tăng
trần lên 4.600 đồng/cổ phiếu và khớp gần 2 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phiên giao dịch cuối tuần đà giảm có phần tạm chững
lại nhưng Vn-Index vẫn đóng cửa với sắc đỏ. Chốt
phiên, Vn-Index giảm 2.51 điểm xuống 613.29 điểm,
giảm hơn 3% so với tuần trước. Thanh khoản phiên
nay tăng mạnh so với phiên trước nhờ giao dịch cơ
cấu danh mục của ETF hơn 2000 tỷ đồng mua vào và
bán ra, vậy tổng giao dịch của khối ngoại là hơn 4000
tỷ đồng. 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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605 điểm

640 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

Không bị ảnh hưởng nhiều của nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn giảm điểm như sàn Hose, HNX-Index phục hồi tốt
hơn ở thời điểm đóng cửa và hình thành cây nến xnah
thân ngắn cạnh cây nến đỏ thân dài phiên trước đó.
Với cây nến xanh này đường giá vẫn duy trì phía trên
đường MA(20). Đồng thời, dải bollinger tiếp tục co hẹp
lại cho thấy thị trường sẽ còn thận trọng trong các
phiên tuần tới. Một loạt các chỉ báo đã giảm mạnh ở
phiên nay như STO, MFI, RSI. Trong khi MACD tiếp
tục 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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 19/9 khi đồng Yên đứng ở mức thấp nhất trong 6 năm,
số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm và khi các cử tri Scotland bỏ phiếu phản đối việc tách khỏi Vương
quốc Anh. Lúc 15h11 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 144,45 điểm, hướng
đến mức tăng 1% cả tuần này. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,1% khi đồng Yên giảm 0,4% xuống 109,12
Yên/USD, ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp và là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2008 đồng tiền này xuống dưới
mức 109 Yên/USD. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,6%, trong khi chứng khoán Hàn Quốc,
Singapore và Australia cùng tăng 0,3%. Chứng khoán Trung Quốc tăng 0,6%, chứng khoán Ấn Độ tăng 0,1%.
Trong cuộc bỏ phiếu tại Scotland, 28 khu vực bỏ phiếu nói "Không" với việc Scotland tách khỏi Liên hiệp
Vương quốc Anh, trong khi 4 khu vực lựa chọn "Có". Điều này đồng nghĩa với việc Scotland sẽ ở lại với
Vương quốc Anh. Ngoài yếu tố trên, thị trường còn được hỗ trợ nhờ hy vọng vào thị trường lao động của Mỹ
sau khi số liệu cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này giảm 36.000 người xuống 280.000
người trong tuần trước.
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Như thường lệ ở các phiên tái cơ cấu danh mục của ETF, thanh khoản được đẩy lên cao cùng với biến động
giá bất thường ở một số mã bị loại ra khỏi danh mục hoặc thêm vào danh mục. Chốt tuần, Vn-Index để mất
hơn 3% trong khi HNX-Index để mất hơn 1% Xu thế điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại trong phiên đầu
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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.

Trang 4

Đột biến trong đợt đóng cửa hôm nay hẳn không còn làm nhà đầu tư nào ngạc nhiên nữa. Khối lượng xả hay
mua rất lớn của tổ chức nước ngoài đã kích động được nhà đầu tư trong nước giao dịch đối ứng, đẩy thanh
khoản lên mức rất cao. Gần như mọi sự tập trung đều dồn vào đợt đóng cửa, khi bắt đầu xuất hiện hàng triệu
và chục triệu cổ phiếu được dồn vào các bên mua bán khi các quỹ ETF thực hiện giao dịch cuối cùng. Dấu ấn
được chú ý là ở các mã bị xả nhiều vì nó có thể hé lộ mức độ chấp nhận bỏ tiền ra mua của các nhà đầu tư.
Không có một kịch bản chung nào về giá, nhưng sức mua là khá tốt. Ở GMD, cổ phiếu sẽ bị bán tống bán
tháo, giao dịch đóng cửa lên tới hơn 5,34 triệu cổ phiếu. Khối ngoại xả tổng cộng 6,17 triệu GMD hôm nay và
một phần đã được bán trong phiên. GMD xuất hiện lực cầu từ nhà đầu tư trong nước rất tốt, giữ giá vẫn còn
tăng 1,45% so với tham chiếu. Khoảng 216,6 tỷ đồng đã bị rút khỏi GMD. Ở các cổ phiếu bị giảm tỷ trọng,
VCB, STB, OGC, SHB, DRC, PVD, ITA, BVH, DPM, VCG lực mua chỉ đủ giữ giá giảm nhẹ hoặc tham chiếu.
Duy nhất PVS được cầu mua rất tốt, vẫn đẩy giá tăng 2,44%. Giao dịch quá lớn của khối ngoại đã đẩy thanh
khoản chiều nay vọt lên 3.835,7 tỷ đồng riêng phiên chiều và cả phiên khớp lệnh 5.600,3 tỷ đồng. Nếu tính cả
thỏa thuận, giao dịch lên tới 6.412,4 tỷ đồng. 

Hiện tại Vn-Index đang dao động sát dải dưới của Bollinger với cây nến đỏ thân nhỏ phiên cuối tuần thể hiện
sự thận trọng của nhà đầu tư tại vùng hỗ trợ 610-615 điểm. Ngoài ra dải Bollinger cũng đang co hẹp giúp cho
đà giảm sẽ tạm chững lại. Sau tuần cơ cấu danh mục của ETF thì xu thế thị trường ảnh hưởng bởi kết quả
kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp. Hiện tại nhịp điều chỉnh trên Hose chưa có tín hiệu dừng lại tuy
nhiên đà giảm có thể tạm chững lại trong các phiên đầu tuần tới. 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.

hơn 3%, trong khi HNX-Index để mất hơn 1%. Xu thế điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại trong phiên đầu
tuần tới, tuy nhiên tín hiệu quá mua sắp xuất hiện nên cơ hội phục hồi trong các phiên sau đó tăng lên. 

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.




