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Sáng ngày (3/10), các ngân hàng đã đồng loạt tăng tỷ giá, trong đó ở chiều mua vào
tăng từ 5-30 đồng và chiều bán ra tăng cao nhất lên đến 60 đồng. So với chiều qua, tỷ
giá tại Vietcombank tăng đều 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra lên lần lượt là
21.240/21.290 đồng/USD. Như vậy so với chiều qua, nhìn chung tỷ giá tại các ngân
hàng đều tăng, giá mua vào thấp nhất đang ở mức 21.200 đồng/USD và cao nhất là
21.265 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất là 21.290 đồng/USD và giá bán ra cao
nhất là 21.340 đồng/USD.

Tỷ giá vượt 21.300 đồng/USD 

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

Việt Nam có thể mua máy bay tuần tra hàng hải từ Mỹ 

Hà Nội: Giá chung cư bắt đầu tăng 10-15%

Ngày 3-10, các quan chức Mỹ cho biết Việt Nam có thể mua các loại máy bay khác như
P-8 của Boeing, A-29 Super Tucano hoặc máy bay trực thăng để tuần tra hàng hải. Các
quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ không công bố các loại vũ khí cụ thể có thể xem xét bán
cho Việt Nam. Washington sẽ xem xét theo từng trường hợp cụ thể. Trước đó Reuters
dẫn các nguồn tin từ Mỹ cho biết Washington có thể sẽ bán cho Việt Nam máy bay tuần
tra P-3 Orion của hãng Lockheed Martin. Tuy nhiên việc mua bán sẽ chưa diễn ra trong
tương lai gần. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện Việt Nam vẫn chưa có đề
nghị mua thiết bị quốc phòng nào.

Vingroup đã mua 70% Ocean Retail, đổi tên thành
VinMart

Đường Ninh Hoà được cấp phép đầu tư tại Singapore

Trần Anh sẽ thành lập thêm 2 siêu thị tại Bắc Ninh và
Phú Thọ

Hệ thống Ocean Mart sẽ được đổi tên thành VinMart. Dự
kiến đến năm 2017, VinMart sẽ có khoảng 100 siêu thị và
1.000 cửa hàng tiện ích. Ngày 3/10/2014, Công ty Cổ
phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OGC) công
bố chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần
bán lẻ và quản lý bất động sản Đại Dương (Ocean Retail).
Trong đó, 70% cổ phần được chuyển nhượng cho Tập
đoàn VinGroup.

Như vậy, Trần Anh sẽ có 14 siêu thị trên toàn quốc, gồm
9 siêu thị tại Hà Nội và 5 siêu thị tại các tỉnh. Tại Bắc
Ninh, siêu thị có địa chỉ tại số 33 đường Lý Thái Tổ,
phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tại
Phú Thọ, siêu thị có địa chỉ tại số 1606A đường Hùng
Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tháng 8 và
tháng 9, công ty này lên kế hoạch mở thêm 2 siêu thị tại
Nam Định và Ninh Bình.

ố ầ ắ ầổ ố ầ ầ

NHẬN ĐỊNH  

-3.66

4,430.19

6,498.87

Nikkei 225

23,064.56

2,363.87

+131.58

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Vinalines sẽ được giảm sở hữu ở hàng loạt cảng biển
Ngày 26/9, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao (C50) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đối với Vũ Đức
Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Kế toán
trưởng, phụ trách toàn bộ hoạt động thu, chi của công ty này vì có hành vi kinh doanh
trái phép. Ngay sau khi Tổng giám đốc VGX bị bắt, nhiều người chơi trên sàn vàng VGX
đã đóng lệnh và đợi đến phiên giao dịch đầu tuần để rút tiền đầu tư. Tuy nhiên, trong
phiên giao dịch đầu tuần, việc rút tiền gần như đi vào bế tắc, khi tất cả các tài khoản
trong VGX đã bị khoá,

Dow Jones 16,801.05

700 nhà đầu tư vàng tại VGX có nguy cơ mất trắng

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm

Từ cuối 2013, đầu năm 2014 thị trường căn hộ chung cư bắt đầu có những cải thiện
đáng kể về thanh khoản. Nhiều đơn vị phân phối có doanh số tăng vọt trong quý 4/2013,
từ đó tâm lý thị trường đã ổn định trở lại. Đến nay, sau 4 quý liên tục tốt lên, nhiều dự án
cho thấy mức giá đã tăng đáng kể. Nhiều dự án có mức tăng từ 10% đến 15%. Năm
2013 có khoảng 6500 giao dịch thành công, trong đó chỉ riêng quý 4/2013 chiếm gần
50%. Sang năm 2014, trong 7 tháng đầu năm có 5.100 giao dịch thành công.

Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước ngoài là 700
nghìn USD tương đương 14,7 tỷ đồng. Công ty tại
Singapore có tên là Công ty TNHH Tư Nhân NHSS với
mục tiêu hoạt động là kinh doanh thương mại, mua bán
các sản phẩm như đường, phụ phẩm từ hoạt động chế
biến đường.  Tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư tại nước
ngoài là 700 nghìn USD tương đương 14,7 tỷ đồng bằng
tiền mặt, là vốn tự có của nhà đầu tư.
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Bộ GTVT kiến nghị cho phép Vinalines được hạ tỷ lệ nắm
giữ vốn điều lệ tại 4 cảng đầu mối trọng yếu là Hải Phòng,
Quảng Ninh, Đà Nẵng và Sài Gòn từ 75% xuống còn
51%; điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ từ 75% xuống
còn 49% đối với các cảng: Cần Thơ, Nghệ Tĩnh, Cam
Ranh; điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ 50 - 65% xuống
dưới 50% đối với cảng Khuyến Lương, Năm Căn; thoái
toàn bộ phần vốn tại Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Dịch vụ Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 8 tháng

Tuần trước, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm, cho thấy thị trường
lao động tại Mỹ đang ngày càng cải thiện. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệptrong tuần kết
thúc vào ngày 27/9giảm 8000 đơn xuống 287.000 đơn. Con số này thấp hơn dự báo
297.000 đơn của các chuyên gia. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ hiện thấp hơn
mức trước suy thoái. Chỉ số này vẫn duy trì đà giảm ổn định kể từ khi Mỹ thoát khỏi suy
thoái năm 2007 - 2009. Bộ Lao động Mỹ cho biết, không có yếu tố đặc biệt nào tác động
đến số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước.
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Giống như tình trạng của lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tại Trung Quốc tháng 9 cũng tăng
trưởng chậm lại. Chỉ số PMI dịch vụ chính thức giảm xuống 54 điểm trong tháng 9 từ
54,4 điểm của tháng 8. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn ước tính 51,1 điểm trước đó.
Như vậy trong tháng 9, cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc đều tăng trưởng
chậm lại so với tháng trước. Trong 6 tháng đầu năm, lĩnh vực dịch vụ chiếm 46,6% GDP 
Trung Quốc, cao hơn 1,3 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái, theo thông tin từ Cục
Thống kê Trung Quốc. 
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+28.10 4,270.77

(Cập nhật 17h30' ngày 03/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

g g



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

611,55

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

3.553,61

79

190.314.722
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134

-1,11

78

VN-Index dừng lại ở mức 611,55 điểm, giảm 1,11 điểm (-0,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 190,3 triệu đơn vị, trị giá 3.553,61 tỷ đồng.
Toàn sàn có 134 mã tăng, 79 mã giảm và 91 mã đứng giá. Cuối phiên
giao dịch, khá nhiều cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE là GAS, VNM,
PVD… đã đồng loạt giảm giá và khiến chỉ số VN-Index đảo chiều lùi
xuống dưới mốc tham chiếu. Chiều ngược lại, một vài mã lớn khác vẫn
duy trì được sắc xanh là VIC, VCB, SSI, KDC… Đáng chú ý, KDC tiếp
tục tăng mạnh 1.500 đồng lên 61.000 đồng/CP. VIC tăng 1.000 đồng
lên 50.000 đồng/CP và khớp lệnh trên 4,3 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ, các cổ phiếu bất động sản như ITA, FLC, OGC,
KBC… đều giao dịch rất mạnh.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 7.921.849 đơn vị với tổng giá trị
tương ứng 370,27 tỷ đồng; trong khi phiên trước mua ròng 5.385.740
đơn vị, trị giá 78,62 tỷ đồng. VIC và VCB bị khối ngoại bán ròng mạnh
nhất chủ yếu qua giao dịch thỏa thuận. Trên HNX, khối ngoại đã mua
ròng 720.665 đơn vị và tổng giá trị tuơng ứng 8,4 tỷ đồng, tăng
546,98% về lượng và 3,07% về giá trị so với phiên trước. PVS và SHB
được mua ròng mạnh nhất

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 90,32 điểm, tăng 0,06
điểm (0,07%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 84,5 triệu đơn vị, trị giá
1.159,25 tỷ đồng. Toàn sàn có 111 mã tăng, 97 mã giảm và 157 mã
đứng giá. Tương tự như trên sàn HNX, lực bán bất ngờ tăng mạnh ở
cuối phiên giao dịch đã khiến nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như ACB,
BVS, SHS, VCG, PVX, SCR, KLS… lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
Chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu dòng dầu khí như PVS, PGS, PVC,
PVG… vãn duy trì được sắc xanh. PVS tăng 300 đồng lên 42.300
đồng/CP và khớp được hơn 2 triệu đơn vị.

BÁN 18.385.669 1.015.135

Trang 2

được mua ròng mạnh nhất.
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Sau hai phiên tăng điểm mạnh trước đó, áp lực bán gia
tăng trong phiên cuối tuần khi Vn-Index tiếp cận
ngưỡng 615 điểm. Chốt phiên, chỉ số này để mất 1.11
điểm xuống 611.55 điểm. Thanh khoản bình quân tăng
so với tuần trước đó. Với cây nến đỏ thân nhỏ phiên
nay dao động sát dải giữa của Bollinger thể hiện sự
thận trọng khi đối diện với ngưỡng kháng cự trước mắt.
Một loạt các chỉ báo đã phục hồi tốt như RSI tăng trở lại
vùng 50, MACD thu hẹp đà giảm với đường tín hiệu và
đi ngang. Trong khi MFI đã chững lại đà giảm và kéo
ngang trong 5 phiên gần đây. Chỉ báo STO tăng mạnh
về phía vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ gia tăng
trong tuần kế tiếp nếu giá tiếp tục phục hồi. Đồng thời
dải giữa của Bollinger cắt MA(20) tại vùng 620 điểm,
nên đây sẽ là vùng chịu áp lực bán rất lớn. Xu thế tăng
sẽ tiếp diễn trong các phiên kế tiếp, nhưng chịu thử
thách lớn tại vùng kháng cự trước mắt. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
660 điểmMạnh 580 điểm

600 điểm

Mạnh

Yếu

Dao động sát dải trên của Bollinger với cây nến xanh
thân nhỏ thể hiện trạng thái thận trọng của nhà đầu tư.
Chốt tuần, HNX-Index đứng tại 90.32 điểm. Thanh
khoản phiên nay sụt giảm mạnh so với phiên hôm qua.
Điều này cũng dễ hiểu khi nhà đầu tư đang giao dịch
giằng co tại vùng khá cự hiện tại. HNX-Index chưa thực
sự có nhịp điều chỉnh đáng kể nào với việc đi ngang
suốt hơn 3 tuần nay quanh vùng 87-90 điểm. Hiện tại,
đường giá vẫn nằm trong kênh tăng giá trung hạn. Việc
STO tiếp tục tăng mạnh trong vùng quá mua khiến áp
lực điều chỉnh sẽ gia tăng trong tuần kế tiếp. Nếu xu thế
đi ngang chấm dứt cùng với việc dải Bollinger mở rộng
ra thì xu thế tăng trên sàn này còn tiếp diễn với mục
tiêu hướng tới xa hơn đỉnh cũ. 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường tài chính Hong Kong khởi sắc do biểu tình lắng dịu. Đôla Hong Kong và chỉ số chứng khoán Hang
Seng đồng loạt tăng nhẹ trong phiên ngày 3/10. Ngày 3/10, thị trường tài chính Hong Kong bắt đầu giao dịch trở
lại sau 2 ngày nghỉ lễ. Vào lúc 15h30 (theo giờ Việt Nam), đôla Hong Kong tăng 0,04% lên 7,7586 HKD/USD.
Cùng thời điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng tăng 0,9% lên 23.128,57, ghi nhận mức tăng lớn nhất
trong 2 tuần qua do cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh. Thị trường Hong Kong phục hồi
trở lại một phần do chính quyền Hong Kong và người biểu tình đã chấp nhận đàm phán hòa bình. Tuy nhiên,
Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong vẫn từ chối từ chức theo đề nghị của người biểu tình. So với đêm ngày
28/9 - thời điểm phong trào Chiếm Trung Tâm bùng nổ, các cuộc biểu tình đến nay đang diễn ra trong hòa
bình, trật tự hơn, người dân cũng tỏ ra kiềm chế hơn.
 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/10/2014

Chốt một tuần tăng điểm trên cả hai sàn cùng với thanh khoản cải thiện khá tốt cho thấy lực cầu giá thấp đang
trở lại. Sự phục hồi này tập trung phần lớn ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Chúng tôi nhận thấy
đ â bằ ủ thị t ờ khi độ ộ tă điể l ô hiế thế à iá t ị khớ lệ h ũ ổ đị h
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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.

Vùng 600 điểm đã phát huy vai trò hỗ trợ khá tốt cho đường giá. Trong khi Vn-Index bị điều chỉnh mạnh thì
HNX-Index lại đi ngang ở nửa trên của Bollinger trong nửa cuối tháng 9. Hiện tại các tín hiệu kỹ thuật cho thấy
xu thế tăng trở lại trên sàn HNX có tín hiệu mạnh hơn. Trong khi bên sàn Hose, Vn-Index chịu ảnh hưởng
nhiều từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tín hiệu kỹ thuật cho thấy trạng thái giằng co mạnh diễn ra trong tuần kế
tiếp. Nếu vượt được vùng 620 điểm thì xu thế tăng giá trở lại sẽ được mở ra. Chúng tôi vẫn đánh giá cao về
khả năng dòng tiền tiếp tục tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. 

được sự cân bằng của thị trường khi độ rộng tăng điểm luôn chiếm ưu thế và giá trị khớp lệnh cũng ổn định
trong tuần này. Xu thế của thị trường đang dần tích cực. 

Trang 4

Phiên hôm nay, giao dịch cũng thị trường nhìn chung vẫn tích cực mặc dù chịu áp lực điều chỉnh mạnh ở
những phút cuối do một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm VNM, PVD, GAS, BVH. Khối ngoại tiếp tục là
nguyên nhân cho áp lực bán ra phiên nay ở nhóm này. Hôm nay khối ngoại trở lại bán ròng sau 2 phiên mua
ròng liên tiếp. Tổng giá tị bán ròng hôm nay của khối ngoại đạt hơn 370 tỷ đồng. Trong đó 2 mã VIC và VCB bị
bán ròng mạnh nhất tới hơn 365 tỷ đồng – và chủ yếu được thực hiện qua giao dịch thỏa thuận nên không ảnh
hưởng nhiều lên giá của cổ phiếu này trong phiên. Trong khi nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản vẫn
tăng tốt trong phiên, mặc dù chịu áp lực chốt lời mạnh cuối phiên nhưng nhóm cổ phiếu này đóng cửa vẫn duy
trì sắc xanh. Hôm nay giao dịch của cả 2 sàn đều rất thận trọng khi đối diện với ngưỡng kháng cự gần nhất là
vùng 615-620 điểm đối với VN-Index và 90.5 điểm với HNX-Index. Do đó, trong tuần tới thị trường sẽ giằng co
mạnh trong vùng này. Đồng thời, tín hiệu quá mua vẫn duy trì trên 2 sàn nên áp lực điều chỉnh tiếp tục gia tăng
trong các phiên kế tiếp. Điểm tích cực ở nhịp phục hồi vừa qua là dòng tiền vào thị trường khá đều và ổn định
trong tuần qua. Bên cạnh đó, số lượng mã tăng trở lại sau khi chạm hỗ trợ đã mở rộng hơn trong 2 phiên nay.
Ngoài ra nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản tiếp tục thu hút dòng tiền trong tuần kế tiếp với những cổ
phiếu trong vùng giá tích lũy.

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.




