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Mức độ giảm giá xăng dầu rất thấp, nhỏ giọt, mỗi lần một ít và chưa chắc đã bù được
phần tăng trước đó. Trong khi đó rất nhiều lần giá xăng dầu tăng nhưng cước vận tải
cũng chưa kịp tăng. Lúc cước vận tải chưa kịp tăng, nhiên liệu lại giảm nên không thể
nói là doanh nghiệp vận tải cố tình ghìm giá. Trong khi mỗi lần thay đổi cước vận tải,
doanh nghiệp lại phải điều chỉnh đồng hồ và các thủ tục thông báo khác. Thông thường,
giá nhiên liệu phải điều chỉnh ở mức trên 10% thì các doanh nghiệp vận tải mới trang
trải đủ chi phí để làm các thủ tục giảm giá vé. Nhưng lần này, sau 6 lần xăng dầu giảm
giá cũng chỉ ở mức từ 7 - 8%. 

Xăng giảm liên tiếp, cước vận tải không giảm

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

Tăng trưởng tín dụng đến 30/9 là 7,26%

Dồn 1.254 tỉ đồng xây cảng quốc tế Phú Quốc

Đến ngày 30/9/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,73%, huy động vốn tăng
11,01% so với cuối năm 2013; thanh khoản của các TCTD tiếp tục được đảm bảo và dư
thừa, lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp. Đến 30/9/2014, tín
dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh tế tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Cơ
cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên
theo chủ trương của Chính phủ. Sau khi điều chỉnh tăng 1% tỷ giá bình quân thị trường
liên ngân hàng vào ngày 19/6/2014, tỷ giá thị trường liên ngân hàng dần ổn định ở mặt
bằng mới, thanh khoản thị trường ngoại hối khá tốt.

Samsung có thể mất 50% lãi 

HSG khởi công nhà máy 2.300 tỷ đồng tại Nghệ An 

9 tháng, FPT Shop đạt 24 tỷ đồng lợi nhuận, vượt 8%
kế hoạch năm 

Theo đó, lợi nhuận hoạt động trong quý III của hãng được
dự kiến giảm 47%, trong khi doanh thu giảm 15%. Cả hai
tốc độ này đều là mạnh nhất từ năm 2009. Báo cáo kinh
doanh của Samsung sẽ được chính thức công bố vào
ngày mai. Hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới -
Samsung Electronics vừa phải đối mặt với quý khó khăn
nhất trong nhiều năm, do cạnh tranh khốc liệt từ Apple và
Xiaomi. 

Theo đó, tính đến cuối tháng 9/2014, FPT Shop đã hoàn
thành kế hoạch lợi nhuận năm 2014 trước hạn (lãi 24 tỷ
đồng), đạt mốc 150 cửa hàng tại 62 tỉnh thành với 3.400
nhân sự. Trong đó, bán hàng online tăng trưởng 600%.
Hệ thống này đã đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ tiếp tục
mở thêm 50 điểm bán mới (tương đương trung bình mỗi
tuần mở 1 điểm mới), nâng tổng số shop lên 200 trên toàn
quốc.

Một cảng biển quốc tế với tổng mức đầu tư khoảng 1.254 tỉ đồng đang được Bộ GTVTNhà máy Tôn Hoa Sen Nghệ An có tổng mức đầu tư trên
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Hùng Vương Corp đầu tư 30 triệu USD xây nhà máy ở
Nga 

Như nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu trong 9 tháng qua Việt Nam đã nhập tới 4,5 tỷ
USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở mặt hàng rau quả (36,9%), đá
quý, kim loại quý và sản phẩm (25,7%). Đặc biệt, ở nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu,
Bộ Công thương nêu kim ngạch nhập khẩu 9 tháng cũng lên tới khoảng 4,3 tỷ USD, đặc
biệt, các mặt hàng như điện thoại di động và ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ vẫn tăng
mạnh. Cụ thể, nhập khẩu điện thoại di động 9 tháng qua tăng so với cùng kỳ năm trước
13,9%, nhất là ô tô dưới chín chỗ tăng tới 93%. 

Dow Jones 17,009.69

Nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ tăng 93% 

Lạm phát tháng 9 của Nga lên cao nhất 3 năm

g g g g g
và UBND tỉnh Kiên Giang nghiên cứu xây dựng. Cảng được thiết kế bởi đơn vị tư vấn là
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cảng, kỹ thuật biển (Portcoast) với cầu tàu được thiết
kế dài 400 mét, trong đó cầu chính dài 240 mét, rộng 19 mét cho phép tàu cập bến cả
hai bên. Một cầu dẫn dài 1.020 mét được xây dựng từ bờ ra cầu tàu để đưa hành khách
vào đảo. Theo quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc có thể tiếp nhận tàu chở
từ 5.000 đến 6.000 hành khách. Đồng thời kết hợp khai thác container.

y g g
2.300 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích: 65.778 m2.
Đây là nhà máy sản xuất tôn mạ và ống thép các loại cung 
cấp thị trường trong nước và xuất khẩu, với quy mô
200.000 tấn/năm, do Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen
Nghệ An (thuộc Tập đoàn Hoa Sen) làm chủ đầu tư. Dự
kiến, dự án Nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 8/2018, tạo
việc làm cho khoảng 500 lao động

6.16

S&P 500

Công ty sẽ đầu tư khoảng 30 triệu USD để xây dựng nhà
máy chế biến thủy sản và kho lạnh tại Liên Bang Nga, dự
kiến đầu năm 2015 công ty sẽ khởi công dự án. Dự án
này được hình thành dựa trên văn bản ký kết hợp tác về
KCN giữa TP.HCM với Moscow, nhằm giải quyết lao động
Việt Nam tại Nga. Năm 2014, Hùng Vương Corp đã XK
lượng thủy sản trị giá 200 triệu USD vào thị trường Nga
và các nước châu Âu.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nhất 6 năm trong tháng 9

Cục Thống kê Liên bang Nga tại Moscow cho biết, giá tiêu dùng tháng 9 bật tăng 8% so
với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã tăng 7,6% trong tháng trước đó. Tính đến thời điểm
hiện tại của năm 2014, ngân hàng trung ương (NHTW) Nga đã 3 lần nâng lãi suất chuẩn
từ 5,5% lên 8% do lạm phát tăng cao và ruble liên tục trượt giá kỷ lục. Chỉ trong quý III,
ruble đã giảm 14% so với USD và trở thành đồng tiền hoạt động tệ nhất trong số hơn
170 đồng tiền Bloomberg theo dõi. Các nhà hoạch định chính sách có thể tiếp tục tăng
lãi suất và duy trì chi phí đi vay nếu lạm phát tăng cao.
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CHÂU ÂU
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Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 giảm xuống 5,9%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng
7/2008. Các doanh nghiệp đã tuyển dụng thêm 248.000 nhân viên trong tháng 9. Con số
này cao hơn nhiều so với mức tăng 180.000 người hồi tháng 8 và dự báo 215.000
người. Hai số liệu này là bằng chứng chứng minh thị trường lao động tại Mỹ đang trên
đà cải thiện mạnh mẽ. Tuần tới, Fed sẽ họp chính sách tháng 10. Với những cải thiện
đáng kể trên thị trường lao động, nhiều chuyên gia cho rằng, Fed sẽ tăng lãi suất sớm
hơn so với dự kiến. 

69.19

5.21 4,286.95

(Cập nhật 18h00' ngày 06/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

614.42

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,870.84

55

168,958,470
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2.87
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VN-Index tăng 2,87 điểm (+0,47%), lên 614,42 điểm. VN30-Index cũng
tăng 3,18 điểm (+0,48%), lên 662,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 168,96 triệu đơn vị, giá trị 2.870,84 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đóng góp 5,7 triệu đơn vị, giá trị 136 tỷ đồng. Áp lực bán ở
một số mã lớn như VNM, VCB, CTG, EIB khiến VN-Index khó khăn
trong việc chinh phục mốc 615 điểm, bất chấp sắc xanh gấp hơn 3 lần
sắc đỏ. Trước áp lực bán lớn vào những phút cuối phiên khiến nhiều
người đã nghĩ tới kịch bán xả hàng ồ ạt trong đợt ATC lại được lặp lại,
nhấn chìm VN-Index. Tuy nhiên, chỉ số được hỗ trợ của các mã lớn
khác như VIC tăng 1.000 đồng, MSN tăng 500 đồng. FLC, ITA, HAG,
HQC, KBC, OGC chính là những mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn
HOSE. Tuy nhiên, đây không phải là những mã tăng mạnh nhất khi lực
bán vẫn còn rất cao.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Phiên giao dịch ngày 6/10, khối ngoại giảm dịch khá ảm đạm, trong đó,
họ thực hiện mua vào 7,6 triệu cổ phiếu, trị giá 221,7 tỷ đồng, nhưng
bán ra hơn 6 triệu cổ phiếu, trị giá gần 223,4 tỷ đồng. HAG được khối
ngoại mua ròng hơn 1.6 triệu. HPG và GAS bị bán mạnh nhất. Trên
HNX, khối ngoại quay lại bán ròng, SHB và PVS bị khối ngoại bán
mạnh nhât. 

Trên HNX, đường đi của HNX-Index cũng bị võng xuống trong phiên
chiều và không thể giữ được mốc 91 điểm khi chốt phiên. Kết thúc
phiên, HNX-Index tăng 0,61 điểm (+0,67%), lên 90,93 điểm. HNX30-
Index 1,9 điểm (+1,03%), lên 186,9 điểm. Ngoài ra, toàn bộ các chỉ số
thành phần khác cũng đều tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,96
triệu đơn vị, giá trị 1.022,94 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt
2,47 triệu đơn vị, giá trị 19,26 tỷ đồng. SCR vẫn là mã được khớp lớn
nhất với 9,8 triệu đơn vị, đóng cửa ở mức như phiên sáng 11.000
đồng, tăng 500 đồng. Ngoài SCR, nhiều mã bất động sản khác cũng
tăng mạnh với thanh khoản tốt. Nhóm dầu khí với sự dẫn dắt của PVC
và PVS cũng đã trở lại, hỗ trợ cho đà tăng của HNX-Index. 

BÁN 5,223,880 859,624
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Giao dịch phiên đầu tuần với cây nến xanh thân nhỏ
nằm sát dải giữa của Bollinger cho thấy ngưỡng cản
hiện tại đang là rào cản khó vượt của Vn-Index. Chốt
phiên, Vn-Index tăng 2.87 điểm lên 614.42 điểm. Nhóm
cổ phiếu penny và midcap tiếp tục tăng giá khá tốt. Độ
rộng tăng điểm khá tốt với 175 mã tăng giá. 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 6 phiên gần đây. Chỉ báo STO tăng mạnh
về phía vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ gia tăng
trong các phiên tiếp theo 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.
Trong các phiên tới, Vn-Index chịu thử thách lớn tại
vùng kháng cự trước mắt. 
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600 điểm

Mạnh

Yếu

Duy trì đà tăng khá tốt đến cuối phiên mặc dù giao dịch
có phần thận trọng. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp
tục tăng khá tốt. Chốt phiên, HNX-Index ghi được 0.61
điểm lên 90.93 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng
độ rộng tăng điểm vẫn tốt với 130 mã tăng giá. Mặc dù
duy trì đà tăng 5 phiên liên tiếp, nhưng xu thế tăng giá
dường như rất thận trọng, các cây nến ngắn liên tục
xuất hiện trong vài phiên nay, trong khi dải Bollinger vẫn
chưa thực sự mở rộng lên phía trên sẽ là lực cản cho
đà phục hồi của chỉ số. Trong khi STO vẫn duy trì trong
vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh đang gia tăng.
Điểm tích cực ghi nhận từ RSI và MACD khi các chỉ
báo này tiếp tục tăng trở lại. Ngưỡng kháng cự gần
nhất với HNX-Index là 90.5 điểm, tuy nhiên ngưỡng này
hoàn toàn có thể hy vọng vượt sớm, vùng kháng cự 92
điểm là đỉnh cũ hồi tháng 3 sẽ là ngưỡng cản cứng đối
với đường giá. 

93 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Đây là lần đầu tiên trong 7 ngày qua, MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng điểm nhờ tín hiệu lạc quan từ thị
trường lao động Mỹ. MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 139,01 điểm vào lúc 16h11 tại Hong Kong,
ghi nhận phiên tăng điểm đầu tiên kể từ ngày 3/9. Trong tuần trước, chứng khoán châu Á liên tục giảm thấp do
lo ngại về tình hình tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Trung Quốc, đồn đoán Mỹ sẽ tăng lãi suất sớm hơn dự
kiến và nhất là căng thẳng chính trị tại Hong Kong. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%, ghi nhận
phiên thứ 2 tăng điểm kể từ sau khi biểu tình bùng nổ. Ngoài ra, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng tăng
1,16% sau khi yên giảm 1,2% so với USD chỉ trong phiên giao dịch ngày 3/10. Ngược lại, chỉ số Kospi của Hàn
Quốc lại giảm 0,4%, S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,48%. Hôm nay 6/10, các thị trường tài chính tại Trung
Quốc, Ấn Độ, Singapore, Malaysia và Philippines đều tạm thời ngừng giao dịch để nghỉ lễ.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 07/10/2014

Khởi đầu tuần giao dịch với phiên tăng giá trên cả 2 sàn tiếp nối đà tăng của tuần trước đó, thanh khoản sụt
giảm nhẹ thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư trước vùng kháng cự trước mắt. Nhóm cổ phiếu bất động sản
ẫ tă iá h h ới thị t ờ ài hó dầ khí á h ật liệ â d ũ hi hậ ứ
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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.

Theo quan điểm của chúng tôi, nhịp điều chỉnh sẽ sớm xuất hiện trở lại với áp lực bán sẽ gia tăng trong các
phiên tới. Do đó, nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể chốt lời từng phần trong các phiên tới và
canh mua lại khi giá điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu khuyến nghị vẫn tập trung ở nhóm ngành chủ chốt dầu khí, bất
động sản và chứng khoán. �

vẫn tăng giá mạnh hơn so với thị trường, ngoài ra nhóm dầu khí, sách, vật liệu xây dựng cũng ghi nhận mức
tăng tốt. Thị trường vẫn đang dao động khá thận trọng quanh vùng kháng cự và dự đoán xu thế còn tiếp diễn
trong các phiên kế tiếp.

Trang 4

Thị trường tăng giá chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản, vật liệu xây dựng, một vài mã dầu khí. Đà
tăng được duy trì đều và mở rộng ở hầu hết các mã đang ở vùng giá hỗ trợ. Nhóm cổ phiếu bluechips đã
chững lại trong các phiên nay. Do đó, sự tăng giá chưa tạo được sự lan tỏa đồng đều trên thị trường, và dòng
tiền đang có dấu hiệu suy yếu sau khi giá đã có một tuần phục hồi. Chúng tôi cho rằng, sự suy yếu của dòng
tiền ở thời điểm này cũng là hợp lý khi không có nhiều thông tin hỗ trợ, đồng thời ngưỡng kháng cự gần nhất
đang là ngưỡng cản tâm lý. Tín hiệu điều chỉnh trên 2 sàn đang đến gần hơn. Chúng tôi cho rằng, nhịp điều
chỉnh sẽ sớm xuất hiện trong 2 phiên tới khi áp lực chốt lời gia tăng. Mặc dù vậy xu thế không xấu đi, mà nhịp
điều chỉnh này để xác lập mặt bằng giá cao hơn trên thị trường. Dòng tiền trở lại khi giá về vùng hấp dẫn hơn,
điều này sẽ kích thích dòng tiền sôi động hơn. Vùng 615-620 điểm được dự đoán áp lực bán sẽ gia tăng, trong
khi bên sàn HNX vùng 90.5 điểm hoặc xa hơn là 92 điểm. �

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.




