
Ngà 19/9/2014 PVD à đối tác UOD ký hợp đồng chính

Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF
đã bán 5.202.600 cổ phiếu PVS, qua đó giảm sở hữu tại
PVS từ 5,03% (22.477.250 cổ phiếu) xuống còn 3,87%
(17.274.650 cổ phiếu). Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ
sở hữu và không còn là cổ đông lớn là 24/9/2014. Trong
một tháng qua, giá cổ phiếu PVS bình quân dao động
trong biên độ 39.800 – 45.800 đồng/cp.

VSC và VipCo sẽ thành lập công ty cổ phần với vốn điều
lệ 400 tỷ đồng, trong đó, 2 công ty góp vốn lần lượt là
65% và 30% VĐL công ty mới. Giá trị tài sản mà VipCo đã
đầu tư và lợi thế quyền khai thác tài sản đất được định giá
đạt 334,23 tỷ đồng. ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT xem
xét triển khai dự án theo phương án nhượng bán toàn bộ
dự án hoặc thành lập một công ty cổ phần, VipCo sẽ tham
gia góp vốn với phần vốn góp không lớn hơn lợi nhuận từ
chuyển nhượng tài sản gắn liền đất.

Q ết định nà của Bộ Tài chính là thủ t c hành chính ề óa nợ tiền th ế tiền phạt

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lợi suất trái phiếu sụt giảm mạnhVSC và VIP hợp tác xây dựng cảng Container

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt trước 1/7/2007 cho DNNN

Lợi suất trúng thầu trong tuần cuối cùng của tháng 9 giảm mạnh. Cụ thể, lợi suất trái
phiếu kỳ hạn 10 năm đứng ở ngưỡng 6,95%/năm (giảm 39 điểm cơ bản so với phiên
đấu thầu gần nhất vào ngày 11/9), lợi suất trái phiếu kỳ hạn 15 năm giảm 52 điểm cơ
bản, về mức 7,48%/năm. Tuần này, thị trường trái phiếu sơ cấp không tổ chức phiên
đấu thầu tín phiếu. Trong tuần tiếp theo, KBNN có kế hoạch phát hành 1.000 tỷ đồng trái
phiếu kỳ hạn 5 năm và 2.000 tỷ đồng cho mỗi loại trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm.
KBNN Hà Nội sẽ gọi thầu 780 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương kỳ hạn 5 năm.

PVS: Market Vectors ETF Trust không còn là cổ đông
lớn

PVD đang hoàn tất hợp đồng cho thuê mới giàn
khoan trị giá 46,5 triệu USD
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Từ 15 giờ chiều nay 30/9 giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 150-380 đồng/lít,kg. Cụ thể,
giá xăng giảm 150 đồng/lít, từ 23.710 đồng/lít xuống còn 23.560 đồng/lít xăng Ron92.
Giá dầu giảm Diezel 380 đồng/lít từ mức 21.500 đồng/lít xuống 21.120 đồng/lít. Giá dầu
FO giảm 240 đồng/lít còn dầu hoả giảm nhiều nhất với mức 320 đồng/lít. Theo thông tin
từ tập đoàn Petrolimex, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến
giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với
nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. 

Giá xăng giảm 150 đồng/lít

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Chỉ số PMI sản xuất Trung Quốc tháng 9 đạt 50,2 điểm, thấp hơn so với 50,5 điểm số
liệu sơ bộ. Nguyên nhân là, thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục có những dấu
hiệu suy yếu trong tháng 8 khi giá nhà mới tại 68/70 thành phố đều giảm mạnh. Điểm
sáng duy nhất của kinh tế Trung Quốc trong tháng này là lĩnh vực thương mại với thặng
dư thương mại lên kỷ lục trong tháng 8 nhờ xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu tăng mạnh.
Các lĩnh vực tăng trưởng không đồng đều phần nào chứng tỏ những nỗ lực kích thích
của chính phủ vẫn chưa thể kích thích tăng trưởng trên diện rộng �
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PMI sản xuất Trung Quốc giảm xuống thấp hơn số liệu sơ bộ

Sản lượng công nghiệp vốn là số liệu chỉ báo để chính phủ Nhật Bản quyết định đỉnh và
đáy của chu kỳ kinh doanh. Sản lượng công nghiệp tháng 8 bất ngờ giảm 1,5% so với
tháng trước. Đây là tháng thứ 3 kể từ sau đợt tăng thuế hồi tháng 4, sản lượng công
nghiệp ở Nhật Bản suy giảm. Kinh tế Nhật Bản từng rơi vào suy thoái sau đợt tăng thuế
năm 1997 do chi tiêu tiêu dùng sụt giảm. Ngoài ra vào thời điểm đó, một loạt các công
ty Nhật Bản tuyên bố phá sản và châu Á lâm vào khủng hoảng tài chính. �
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Ngày 19/9/2014, PVD và đối tác UOD ký hợp đồng chính
và hợp đồng phụ cung cấp giàn khoan tự nâng UMW-
NAGA 2 và UMW-NAGA 3 cho chiến dịch khoan của
Hoàng Long JOC. Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên,
giàn khoan UMW-NAGA 2 sẽ tiếp tục phục vụ cho chiến
dịch khoan phát triển và thẩm lượng tại mỏ Tê Giác Trắng
cho Hoàng Long JOC trong thời gian 12 tháng, tiếp nối
hợp đồng đã ký trước đó vào tháng 3/2013.

6.16

S&P 500

Theo đó, Vinacomin đã chuyển nhượng được phần vốn
đầu tư tại 5 trong tổng số 9 đơn vị và đã rút toàn bộ vốn
khỏi 5 đơn vị bao gồm CTCP Bảo hiểm SHB, Ngân hàng
SHB, CTCP Chứng khoán SHS, CTCP Bảo hiểm hàng
không và Công ty TNHH một thành viên Tài chính Than -
khoáng sản Việt Nam. Công ty cho biết tổng số vốn thu về
từ việc thoái vốn tại 5 đơn vị này đạt 1.503 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Bội chi NSNN tháng 9 ước 28,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 9 tháng 131,99 nghìn tỷ đồng,
bằng 58,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Theo Bộ Tài chính tổng thu cân
đối NSNN thực hiện tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 9 tháng đạt 636
nghìn tỷ đồng, bằng 81,3% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, so
với số thu ngân sách cùng kỳ năm 2013, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt kết
quả khả quan. Tính đến hết tháng 9-2014, tổng nguồn dự phòng NSTW năm 2014 đã sử 
dụng và dự kiến sử dụng khoảng 8.341 tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán ( trong tổng số
10.300 tỷ đồng), nguồn còn lại khoảng 1.959 tỷ đồng.

Dow Jones 17,071.22

Thu NSNN 9 tháng đạt 81,3% dự toán Vinacomin hoàn thành thoái vốn tại 5 dự án, thu về
hơn 1.500 tỷ đồng 

Nhật Bản có nguy cơ suy thoái trở lại

Quyết định này của Bộ Tài chính là thủ tục hành chính về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN hoàn thành cổ phần hóa; xóa nợ tiền thuế,
tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đối với DNNN thực hiện chuyển đổi sở hữu theo
hình thức giao, bán. Người nộp thuế được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt gửi hồ sơ đề nghị
xóa nợ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp hồ sơ xóa nợ chưa đầy đủ, trong
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo
bằng văn bản cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ. �
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(Cập nhật 17h30' ngày 30/09/2014) Trang 1

của chính phủ vẫn chưa thể kích thích tăng trưởng trên diện rộng. �(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, VN-Index giảm 0,98
điểm (-0,16%), xuống 598,8 điểm. Trong khi đó, cũng giống như phiên
sáng, VN30-Index nhờ không bị ảnh hưởng bởi GAS và BID nên tăng
1,27 điểm (+0,2%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 153,77 triệu đơn vị,
mức cao nhất kể từ ngày 19/9. Tổng giá trị giao dịch đạt 2.734,44 tỷ
đồng, tương đương với các 7 phiên giao dịch gần đây. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đóng góp 11,25 triệu đơn vị, giá trị 309,33 tỷ đồng với
sự đóng góp chủ yếu của CTI, REE, VNE, SVC. Phiên giao dịch hôm
nay, khá nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như SSI, MSN, KDC, MBB,
STB, HAG… đã đồng loạt tăng giá. Chiều ngược lại, sắc đỏ vẫn bao
trùm lên một số mã trụ cột như GAS, VIC, BVH, CTG… và khiến chỉ số
VN-Index chưa thể tăng điểm trở lại. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các
cổ phiếu bất động sản vẫn hút tiền khá tốt như FLC, OGC. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Trên sàn HNX, diễn biến các chỉ số lại trái ngược với sàn HOSE.
Trong khi HNX-Index lại có mức tăng nhẹ 0,06 điểm (+0,07%), lên
88,63 điểm, thì HNX30-Index lại giảm 0,31 điểm (-0,17%), xuống 180,8
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 73,7 triệu đơn vị, giá trị 1.208,81 tỷ
đồng. Tuy nhiên, trong đó, giao dịch thỏa thuận đã đóng góp tới 12,28
triệu đơn vị, giá trị 311,78 tỷ đồng, với những giao dịch lô lớn đáng chú
ý ở OCH (gần 8,7 triệu đơn vị), PVS và DBC (cùng 1,5 triệu đơn vị).
Cuối phiên giao dịch, HNX-Index đã bất ngờ lại lấy được sắc xanh.
Nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như VCG, SHB, BVS, KLF, SHS… đã
đồng loạt tăng giá. Trong đó, KLF tăng 300 đồng lên 12.200 đồng/CP
và khớp lệnh trên 11 triệu đơn vị. SHB tăng 100 đồng lên 9.200
đồng/CP và khớp được hơn 3,2 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ
phiếu thuộc dòng dầu khí là PVS, PVX, PVC… đều đã đồng loạt giảm
giá.

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp,
đạt hơn 111,2 tỷ đồng. VIC bị bán ròng mạnh nhất hơn 2.5 tỷ đồng
(116 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 6
liên tiếp, với giá trị mua ròng đạt hơn 5,7 tỷ đồng. Khối ngoại trên HNX
tiếp tục mua ròng mạnh mã SHB, đạt 871.500 cổ phiếu. Khép phiên
giao dịch, SHB tăng 100 đồng lên 9.200 đồng/CP. Kế tiếp, PVS và SDT
tăng lần lượt 104 600 cổ phiếu và 101 300 cổ phiếu
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,720,400
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TỔNG KL

Trang 2

tăng lần lượt 104.600 cổ phiếu và 101.300 cổ phiếu.BÁN 8,391,471 1,031,100



Giao dịch có dấu hiệu tăng lên rõ rệt khi thanh khoản
được cải thiện và lực cầu ở vùng giá 594 điểm gia tăng.
Thanh khoản bắt đầu cải thiện là dấu hiệu cầu đang trở
lại. Cây nến đỏ thân ngắn vẫn nằm trong khoảng biến
động giá của cây nến ngày 25/9. Nhìn chung tín hiệu kỹ
thuật vẫn chưa cho xu thế mới. 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 trong xu thế giảm tiến về vùng quá
bán cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Với
phiên hôm nay, STO đã tăng ra khỏi vùng quá bán nên
cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật không nhiều. Bên
cạnh đó, dải Bollinger mở rộng xuống phía dưới rõ rệt
nên xu thế điều chỉnh còn tiếp diễn trong các phiên tới.
Vùng hỗ trợ 600 điểm sẽ được test lại trong các phiên
tới. Nếu không giữ được vùng này thì VN-Index có thể
tiến về vùng hỗ trợ cứng hơn là 580 điểm. 
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Trong khi Vn-Index vẫn trong xu thế giảm giá do ảnh
hưởng nhiều của nhóm vốn hóa lớn thì HNX-Index vẫn
đang đi ngang và dao động sát nửa trên của dải
Bollinger. Việc đường giá tiếp tục đóng cửa duy trì ở
nửa trên của dải Bollinger cho thấy ngưỡng hỗ trợ 87
điểm đang nâng đỡ đường giá khá tốt. Tuy nhiên, các
chỉ báo ngắn hạn vẫn cho xu thế điều chỉnh khi MACD
tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Trong
khi MFI vẫn trong xu thế giảm khỏi vùng 50 cho thấy
dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Việc STO phục
hồi mạnh khỏi vùng quá bán cho thấy cơ hội cho nhịp
phục hồi kỹ thuật đang giảm đi. Dải Bollinger đang co
hẹp lại cho thấy sự biến động tiếp tục thận trọng, tuy
nhiên với mức độ co hẹp như hiện tại thì khả năng
trong các phiên tới HNX-Index sẽ phá vỡ xu thế đi
ngang trong các phiên tới. Ngưỡng 87 sẽ được test lại
trong các phiên tới, trường hợp vùng này bị phá vỡ,
đường giá sẽ test ngưỡng hỗ trợ 85 điểm. 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
660 điểmMạnh 580 điểm

590 điểm

620 điểm

YếuYếu 85 điểm

Trang 3

89 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Thanh khoản cải thiện cùng lực cầu giá thấp tiếp tục gia tăng cho nhà đầu tư kỳ vọng về nhịp giảm ngắn hạn
sớm kết thúc. Vùng hỗ trợ 594 điểm đang phát huy vai trò hỗ trợ cho đường giá khá tốt khi 2 lần thị trường về
ù à đề h hồi khá tốt ( hiê 25 09 à hiê 30 9) S thậ t đ dầ đ iải tỏ ới á l
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Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm sau tuần bán tháo mạnh nhất gần 2 tháng đối với S&P 500 do biểu tình tại
Hong Kong. Chỉ số S&P 500 giảm 0,3% xuống 1.977,80 điểm vào lúc 16h00 tại New York, giao dịch gần mức
trung bình trong 50 ngày qua. Cổ phiếu của 9/10 lĩnh vực chính S&P 500 theo dõi đều giảm giá, trong đó giảm
mạnh nhất là lĩnh vực hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức giảm 0,6%. Hiện tại giới đầu tư đang phân tích
các báo cáo để đánh giá tình hình tăng trưởng của kinh tế Mỹ, xem liệu nền kinh tế đã đủ mạnh mẽ để chống
đỡ với đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hay không. Trong phiên giao dịch hôm qua 29/9,
thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm một phần vì cuộc biểu tình chính trị tại Hong Kong. Từ đêm ngày 28/9,
hàng nghìn người dân Hong Kong ủng hộ dân chủ đã ùa ra đường biểu tình phản đối chính quyền Trung Quốc
can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2017 tới của đặc khu hành chính này. Cùng với những căng thẳng trước đó tại
Trung Đông và Đông Âu, mâu thuẫn chính trị tại Hong Kong đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu rơi vào
khủng khủng hoảng. �

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.

vùng này đều phục hồi khá tốt (phiên 25.09 và phiên 30.9). Sự thận trọng đang dần được giải tỏa với áp lực
bán giảm bớt. 

Đợt xả hàng ồ ạt của nhà đầu tư nước ngoài tại VIC hôm nay dường như đã lên đến đỉnh điểm khi quy mô bán
ròng vẫn rất lớn nhưng giá vẫn hồi nhờ nhà đầu tư trong nước bắt đáy mạnh. VIC được quan tâm suốt hơn một
tuần nay không chỉ bởi là nguyên nhân kéo VN-Index tụt giảm mà còn ở mức lao dốc quá nhanh và đợt xả
hàng liên tục của nhà đầu tư nước ngoài. Những phiên bắt đáy khổng lồ như ngày 25/9 đã trở thành cái bẫy
ngốn tiền đối với nhà đầu tư trong nước. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuỗi 5 phiên lao dốc nặng mà nhà
đầu tư trong nước bắt đáy đã kìm hãm được đà giảm. Ẩn số với VIC lúc này là liệu đợt bán ra của khối ngoại
còn kéo dài bao lâu và với cường độ nào. Nếu VIC thiết lập được mức đáy của sóng điều chỉnh này thì VN-
Index có thể hưởng lợi. Trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán đã suy yếu đà tăng và chỉ tăng giá ở một số cổ
phiếu dẫn dắt như SSI và HCM. Tuy nhiên sắc xanh mở rộng trên bảng điện tử và lực cầu giá thấp diễn ra trên
diện rộng. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu khả năng có nhịp phục hồi trong vài phiên tới. Tuy nhiên, xu thế trên
sàn Hose vẫn phụ thuộc nhiều vào nhóm vốn hóa lớn, và động thái của khối ngoại chi phối xu thế này. Hầu hết
các mã đều đóng cửa ở mức thấp trong phiên và sự suy yếu này có thể dẫn đến một đợt giảm nữa của thị
trường. Ngày mai Vn-Index sẽ tiếp tục test lại ngưỡng 600 điểm, nếu không phục hồi thì Vn-index sẽ tiến về
ngưỡng hỗ trợ thấp hơn là 580 điểm. Trong trường hợp ngưỡng này được giành lại cùng thanh khoản tăng thì
có nhịp phục hồi với lợi nhuận kỳ vọng khoảng 10%.

Các tín hiệu kỹ thuật hiện tại ủng hộ xu thế giảm ngắn hạn, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật ra khỏi vùng quá bán
nên cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật ít hơn. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi phiên kế tiếp, nếu ngưỡng 600 điểm
được giành lại vùng thanh khoản tăng thì nhịp phục hồi kỳ vọng đem lại lợi nhuận khoảng 10% đối với nhà đầu
tư. �

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

KHUYẾN CÁO 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.




