
ASM hoàn thành mua lại hơn 1,6 triệu cổ phiếu Du lịch
Đồng Tháp, nâng sở hữu lên 63,5%. Với tỷ lệ sở hữu
63,5%, ASM sẽ là công ty mẹ của Du lịch Đồng Tháp.
Công ty cổ phần Du lịch Đồng Tháp tiền thân là doanh
nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1982. Đây là
doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh hoạt động về lĩnh vực lữ
hành, nhà hàng và khách sạn. Sản phẩm chính của du
lịch Đồng Tháp đó là các tour du lịch sinh thái...

Sau 3 tháng chào bán (từ 25/6 đến 30/9), LCG đã phân
phối hết 20 triệu cổ phiếu tới 10 nhà đầu tư, trong đó có 3
nhà đầu tư tổ chức. Giá bán bình quân 7.500 đồng/cổ
phiếu. Tổng số tiền thu về sau khi trừ chi phí là 147,2 tỷ
đồng. 3 trong số 10 nhà đầu tư là các nhà đầu tư tổ chức
nước ngoài: Quỹ Asean Small Cap Fund, quỹ đầu tư
Lucern Enterprise Ltd và Mekong Holdings. Quỹ đầu tư
Lucern Enterprise Ltd mua số lượng lớn nhất, tương
đương 12,5 triệu cổ phiếu.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngành bán lẻ Việt Nam hấp dẫn trong khu vực 

Hà Tĩnh: Hụt thu do nguồn thu từ Formosa giảm

Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Euromonitor International, doanh số bán lẻ khu vực
châu Á - Thái Bình Dương khoảng 4.000 tỉ USD trong năm 2012 thì top 500 nhà bán lẻ
hàng đầu là 1.000 tỉ USD, chiếm 24% tổng doanh số. Thị trường bán lẻ Việt Nam được
đánh giá là hấp dẫn, nhiều tiềm năng dù cho kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn. Năm
2015 là năm cơ hội và thách thức với ngành bán lẻ Việt Nam. Từ ngày 11/1/2015, Việt
Nam sẽ cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài theo cam
kết WTO và cũng là năm khu vực kinh tế ASEAN (AEC) chính thức có hiệu lực. Lúc
này, các dòng tài nguyên, hàng hóa, vốn, nhân lực dịch chuyển tự do và thuận lợi hơn
trong nội khối. 

ASM sở hữu 63,5% cổ phần tại CTCP Du lịch Đồng
Tháp

14/11 IPO Vietnam Airlines: Giá khởi điểm 22.300

LCG hoàn tất phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu, 90% 
được mua bởi 3 quỹ ngoại
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9 tháng đầu năm, tổng giá trị giải ngân các dự án (D.A) ODA đạt 4,105 tỷ USD, tăng
10% so với cùng kỳ 2013. Vốn vay 4,015 tỷ USD và vốn viện trợ không hoàn lại là 90 tỷ
USD. Riêng tháng 9/2014 có 350 triệu USD vốn ODA được giải ngân, trong đó vốn vay
là 340 triệu USD và vốn viện trợ không hoàn lại là 10 triệu USD. Chính phủ Việt Nam
cũng đã phối hợp với WB, Chính phủ Nhật Bản và ADB tổ chức các cuộc họp, rà soát
các D.A chậm giải ngân trong năm 2014, từ đó tìm ra những dự án cần tháo gỡ. Tổng
vốn ODA được ký kết trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 3,519 tỷ USD, trong đó Nhật Bản
vẫn là đối tác ODA quan trọng của Việt Nam với nhiều D.A ODA lớn được ký kết

Giải ngân vốn ODA 9 tháng tăng 10% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,243.59

9,135.91

15,783.83

Đây là đợt can thiệp lớn nhất trên thị trường tiền tệ của ngân hàng trung ương Nga kể
từ tháng 3/2014. Cụ thể, ngày 3/10, ngân hàng trung ương (NHTW) Nga đã bán 980
triệu USD trên thị trường tiền tệ nước này nhằm ngăn chặn đà trượt giá của đồng ruble.
Ngày 6/10, NHTW Nga đã tăng giới hạn giao dịch trên của đồng ruble thêm 10 kopek
lên 44,60 ruble, đồng thời, đánh tín hiệu sẽ bán ít nhất 700 triệu USD ra thị trường. Hiện
tại, ruble tăng 0,1% so với rổ tiền tệ mục tiêu (euro và USD) của NHTW lên 44,4312
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Nga mạnh tay chi gần 1 tỷ USD "cứu" nội tệ

BOJ vẫn cam kết tăng lượng tiền cơ sở trong khoảng từ 60 nghìn tỷ yên đến 70 nghìn tỷ
yên hàng năm (tương đương khoảng 667 tỷ USD) thông qua việc mua trái phiếu chính
phủ và các tài sản rủi ro. BOJ dự đoán, giá cả hàng hóa sẽ tăng trong trung hạn. Một số
thành viên hội đồng BOJ cho rằng, ngân hàng không nên tăng cường kích thích trong
khi yên liên tục giảm thấp so với USD. Cũng theo thông báo, BOJ hạ thấp đánh giá về
lĩnh vực sản xuất do sản lượng công nghiệp của Nhật Bản bất ngờ giảm thấp trong
tháng 8.
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Sau khi thay đổi niêm yết, tổng giá trị chứng khoán VIC
được niêm yết là hơn 14.216,5 tỷ đồng. Ngày thay đổi
niêm yết có hiệu lực: 07/10/2014. Ngày chính thức giao
dịch: 14/10/2014. Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ
đông do thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi quốc
tế thành cổ phần. Trong một tháng trở lại đây , giá cổ
phiếu VIC có xu hướng giảm. Chốt phiên ngày 7/10, giá
cổ phiếu VIC đóng cửa tại 50.500 đồng/ đơn vị.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Bất động sản tiếp tục hút FDI nhiều chỉ sau sản xuất và so với đầu năm tăng trưởng tín
dụng bất động sản đạt 9,85% tính đến cuối tháng 8. Theo báo cáo, thị trường bất động
sản quý III/2014 tiếp tục đón lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Lượng
vốn này chiếm 11% tổng vốn FDI, tương đương 1,2 tỷ USD (chỉ sau ngành hàng sản
xuất). Số liệu công bố cũng cho thấy tín dụng bất động sản bắt đầu tăng mạnh một hai
tháng gần đây, bởi nửa đầu năm dư nợ nhóm xây dựng mới đạt hơn 350.000 tỷ đồng,
tăng 2,78% so với cuối năm ngoái. 

Dow Jones 16,991.91

Tín dụng bất động sản tăng mạnh

BOJ giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng

Tổng thu ngân sách nội địa tính đến ngày 5-10 trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 2.935 tỷ đồng.
Kết quả này chỉ bằng 48,4% so với dự toán năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
giao và bằng 96% so với cùng kỳ. Nếu không tính nguồn thutừ Tập đoàn Formosa thì
thu ngân sách nội địa của tỉnh đạt 65% so với kế hoạch năm Hội đồng nhân dân tỉnh
giao và tăng 39% so với cùng kỳ. Nếu như 9 tháng đầu năm 2013 số thuế, phí bảo vệ
môi trường Tập đoàn Formosa nộp là 1.299 tỷ đồng thì 9 tháng đầu năm 2014 là 492 tỷ
đồng. Như vậy tổng số tiền hụt thu là 807 tỷ đồng.

Số lượng cổ phần bán đấu giá đợt này là 49.009.008 cổ
phần (tương đương 3,47% vốn điều lệ). Đây là đợt đấu
giá được mong chờ nhất trong năm 2014. Số lượng cổ
phần bán đấu giá đợt này là 49.009.008 cổ phần (tương
đương 3,47% vốn điều lệ). Với giá khởi điểm 22.300
đồng/cp thì quy mô của đợt đấu giá này xấp xỉ 1.100 tỷ
đồng. 

VIC: 14/10 chính thức giao dịch 1,3 triệu cổ phiếu
niêm yết bổ sung 
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(Cập nhật 15h06' ngày 07/10/2014) Trang 1

ruble vào lúc 10h40 tại Moscow. 
Shanghai

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Cuối phiên giao dịch bất chấp việc GAS tăng 1.000 đồng lên 107.000
đồng/CP chỉ số VN-Index vẫn đảo chiều giảm 0,34 điểm (0,06%) xuống
mức 614,08 điểm do nhiều cổ phiếu lớn khác trên sàn HOSE đã đồng
loạt lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt
194,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là hơn 3.111,21 tỷ
đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng, 103 mã giảm và 71 mã đứng giá.
Trong đó, VIC giảm 500 đồng xuống 50.500 đồng/CP và khớp lệnh
hơn 1,5 triệu đơn vị. VNM giảm 1.000 đồng xuống 106.000 đồng/CP.
Hai mã SSI và HAG giảm 200 đồng và đều khớp lệnh trên 4 triệu đơn
vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index vẫn được duy trì. Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 91,25
điểm, tăng 0,32 điểm (0,35%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 77,8 triệu
cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 1.059,75 tỷ đồng. Toàn sàn có
138 mã tăng, 80 mã giảm và 147 mã đứng giá. Một số cổ phiếu có tính
dẫn dắt như VGS, TCT, NTP… vẫn giữ được đà tăng. Đáng chú ý, các
cổ phiếu thuộc dòng Sông Đà như SD6, SD9, SDT, SD4, SDA… đã
đồng loạt bứt phá mạnh. Trong đó, mã SD6, SD4 và SDA đã được kéo
lên mức giá trần. KLF đã thay thế PVX đứng ở vị trí số 1 về thanh
khoản, nhưng cả 2 mã này đều giảm 100 đồng, đứng ở mức 12.200
đồng và 6.500 đồng với tổng khớp 6,57 triệu đơn vị và hơn 5,2 triệu
đơn vị.

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 22,7 tỷ đồng, tuy
nhiên, xét về khối lượng, họ vẫn mua ròng 3,8 triệu cổ phiếu. JVC,
KBC được mua mạnh trong khi bán mạnh VIC và VCB. Trên sàn HNX,
khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ hơn 7,1 tỷ đồng, tăng 19,2% so với giá
trị bán ròng của phiên hôm qua. Mua ròng mạnh là PVS, bán ròng
mạnh AAA, PVC. 
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Nhóm cổ phiếu bất động sản, vật liệu xây dựng, vận tải
biển và khoáng sản vẫn duy trì tăng giá mặc dù hầu hết
các mã vốn hóa lớn đều dao động yếu hoặc điều chỉnh
giảm. Chốt phiên bằng cây nến đỏ thân ngắn, biến động
sát với 3 cây nến thân ngắn trước đó cho thấy trạng thái
giằng co vẫn còn tiếp diễn. Vn-Index chốt phiên giảm
nhẹ xuống còn 614.08 điểm. Thanh khoản duy trì ở
mức cao trong 3 tuần đổ lại đây với khối lượng giao
dịch đạt hơn 178 triệu đơn vị. Hiện tại các chỉ báo kỹ
thuật ủng hộ xu thế giằng co với áp lực bán gia tăng.
Dải Bollinger vẫn co hẹp lại và đường giá vẫn đang dao
động sát dải giữa của Bollinger, chưa thực sự bứt phá
lên trên đường này. Đồng thời MACD vẫn đang trong
vùng quá mua nên áp lực bán sẽ gia tăng trong các
phiên kế tiếp. Chúng tôi đánh giá vùng 615-620 điểm sẽ
là vùng mà thị trường sẽ biến động mạnh. 
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Tiếp tục đóng cửa bằng cây nến xanh thân ngắn thứ 5
liên tiếp, HNX-Index tăng 0.32 điểm lên 91.25 điểm.
Nhóm cổ phiếu sông đà và vật liệu xây dựng giao dịch
khởi sắc trong phiên hôm nay. Trong đó nhóm cổ phiếu
sông đà tạo ấn tượng với nhiều mã tăng lên giá trần.
Độ rộng tăng điểm duy trì khá tốt với 138 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. Vùng kháng cự 92
điểm là đỉnh cũ hồi tháng 3 sẽ là ngưỡng cản cứng đối
với đường giá. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Biến động giằng co trên cả hai sàn xét về index nhưng thị trường tiếp tục phân hóa mạnh với sự khởi sắc của
nhóm cổ phiếu bất động sản, vật liệu xây dựng, sông đà và thủy sản. Thanh khoản duy trì ở mức cao tương
đ ới 4 hiê ầ đâ à á l bá h th đá l i Biế độ iá t á hiê tới thiê ề
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Chứng khoán châu Á tăng phiên thứ 2 khi biểu tình Hong Kong lắng dịu. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương
tăng 0,3% lên 139,62 điểm vào lúc 16h03 tại Hong Kong, ghi nhận phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong tuần.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% sau khi đã giảm 2,6% trong tuần trước khi biểu tình bùng nổ tại
trung tâm thành phố. Mặc dù tình hình chính trị tại Hong Kong đã có nhiều tiến triển tích cực hơn so với tuần
trước nhưng thị trường tài chính chưa thể phục hồi hoàn toàn do vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh cuộc biểu
tình. Trong khi đó, các thị trường tài chính tại Trung Quốc sẽ hoạt động trở lại vào ngày 8/10 sau một tuần nghỉ
lễ. Ngoài Hong Kong, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,2%. Ngược lại, thị trường chứng khoán tại Nhật
Bản lại giảm điểm sau khi Thống đốc Haruhiko Kuroda hạ đánh giá về lĩnh vực sản xuất do sản lượng công
nghiệp bất ngờ giảm thấp trong tháng 8. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,67%. Ngoài ra, chỉ
số S&P/ASX 200 của Australia và Straits Times của Singapore đều giảm 0,2%. 

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.

đương với 4 phiên gần đây và áp lực bán chưa thực sự đáng lo ngại. Biến động giá trong các phiên tới thiên về
kịch bản giằng co mạnh để thử thách vùng kháng cự trước mắt. 

Trang 4

Sự phân hóa mạnh tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay với nhóm cổ phiếu bất động sản như KBC, IJC, HQC,
ITA…, vật liệu xây dựng và vận tải vẫn giao dịch tích cực, ngoài ra nhóm cổ phiếu khoáng sản và sông đà cũng
có phiên khởi sắc sau chuỗi giao dịch biến động hẹp. Nhóm cổ phiếu bluechips đã chững lại trong nhiều 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. Phần lớn các cổ phiếu tăng giá mạnh ở các phiên trước thì đều suy
yếu ở phiên nay, ngoại trừ một số mã mang tính chất dẫn dắt của nhóm bất động sản và nhóm cổ phiếu penny
mang tính chất đầu cơ và làm giá. 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 là vùng 92 điểm.

Theo quan điểm của chúng tôi, 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. �

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.




