
Giá thuê văn phòng trung bình tăng 1,9% theo quý sau 12 tháng giảm liên tiếp. So với
quý trước giá thuê hạng A tăng 2% trong khi giá thuê của hạng B giảm nhẹ 0 8% và

Vingroup thông báo đã phát hành thêm cổ phần để chuyển
đối trái phiếu Công ty tăng vốn điều lệ lên 14 299 tỷ đồng

CEO: Sẽ phát hành hơn 34 triệu cp bằng 60% thị giá  

VIC chuyển đổi hơn 8,3 triệu trái phiếu quốc tế

Việc phát hành sẽ được thực hiện vào quý 4 năm nay. Tỷ
lệ phát hành là 1:1. Dự kiến nếu thành công, vốn điều lệ
của CEO sẽ tăng gấp đôi lên 686.2 tỷ đồng. Với số vốn
tăng thêm là 343.1 tỷ đồng, Công ty sẽ sử dụng để đầu tư
vào các dự án Sunny Garden City 193.4 tỷ đồng; dự án
River Silk City 60 tỷ đồng; tăng vốn điều lệ cho công ty con
là Đầu tư và Phát triển Phú Quốc 89.75 tỷ đồng.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội: Kinh doanh khách sạn 5 sao hoạt động tốt trong quý III/2014

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội tăng trở lại

Quý III, công suất thuê phòng khách sạn 5 sao tại Hà Nội tăng 5 điểm % và doanh thu
phòng trung bình tăng 6% theo năm. Thị phần của số phòng cho thuê được của khách
sạn 5 sao trong quý III/2014 đạt 52%, theo báo cáo của Savills. Trong quý III, nguồn
cung thị trường khách sạn Hà Nội không đổi so với quý trước, tăng 10% so với cùng kỳ
năm ngoái. Công suất thuê của cả thị trường không đổi theo năm, tuy nhiên giá thuê
giảm 4% theo năm và doanh thu phòng trung bình giảm 3% theo năm. 

HVG: Lãi trước thuế 9 tháng ước đạt 500 tỷ đồng 
HVG đặt kế hoạch cả năm 2014 với doanh thu và lợi
nhuận trước thuế lần lượt là 14,000 tỷ đồng và 700 tỷ
đồng. Và cũng bắt đầu từ năm 2015, HVG sẽ tiến hành
đầu tư 30 triệu USD xây dựng kho lạnh 10,000 tấn và nhà
máy chế biến thủy sản công suất 100 tấn/ngày tại Nga với
nguồn vốn tài trợ từ BIDV. Được biết, trong tháng 10 và
11, HVG sẽ phát hành trái phiếu có tổng giá trị 1,000 tỷ
đồng, bao gồm 300 tỷ phát hành cho VIB và 700 tỷ cho
BIDV.
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Công trình xây dựng đường 5 kéo dài là tuyến đường đô thị chính cấp I, được nối từ khu
đô thị Bắc Thăng Long Vân Trì tới Quốc lộ 5 với tổng chiều dài 13,3km, mặt cắt ngang
nền đường 68,5m, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh gồm hầm đi bộ, tuynen ngang,
hào kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn. Trên tuyến xây dựng 3 cầu gồm
cầu Đông Hội, cầu Phương Trạch và đặc biệt có cầu Đông Trù dài 1.139m, rộng 55m,
được áp dụng công nghệ mới là cầu vòm ống thép nhồi bê tông. Đây là cây cầu có chiều
rộng lớn nhất nước ta hiện nay. Đây là một trong 37 dự án giao thông trọng điểm của
thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. 

Hà Nội thông xe đường 5 kéo dài và cầu Đông Trù 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,189.11

9,096.02

15,478.93

IMF đã sử dụng cả hai phương pháp tính: bằng tỷ giá hối đoái hiện hành và ngang giá
sức mua (PPP). Vào cuối năm nay, nền kinh tế Trung Quốc sẽ chiếm 16,48% GDP toàn
cầu tính theo PPP (với quy mô 17,632 nghìn tỷ USD), còn Mỹ sẽ chỉ chiếm 16,28% GDP
toàn cầu tính theo PPP (với quy mô 17,416 nghìn tỷ USD). Tuy nhiên, không phải chỉ có
toàn những tin tức xấu dành cho Mỹ. Bởi theo phương pháp tính bằng tỷ giá hối đoái trên
thị trường, Mỹ vẫn tạo ra khoảng cách ổn định với Trung Quốc. Theo cách tính này,
Trung Quốc cần tạo ra hơn 6,5 nghìn tỷ USD nữa để vượt qua Mỹ về quy mô nền KT.
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IMF: Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Các ngân hàng lớn như Citigroup, JPMorgan Chase và UBS đang phải đối mặt với một
đợt rà soát pháp lý mới của Chính phủ Mỹ. Lý do vì các ngân hàng đó bị tình nghi có liên
quan đến hành vi thao túng lãi suất liên ngân hàng. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đợt kiểm tra
này chủ yếu nhằm vào đội ngũ giao dịch viên của các ngân hàng này thay vì giới lãnh
đạo cao cấp. Ngân hàng đầu tiên bị điều tra có thể là Deutsche Bank và các đơn vị trực
thuộc. Đây được coi là hoạt động mới nhất của Chính phủ Mỹ trong chiến dịch kiểm soát
chặt chẽ hơn thị trường tài chính.

33.79
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Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

CHÂU ÂU

quý trước, giá thuê hạng A tăng 2%, trong khi giá thuê của hạng B giảm nhẹ 0,8% và
hạng C giảm 1,2%. Công suất thuê của toàn thị trường đạt 74%, giảm 1,5 điểm % theo
quý và 0,7 điểm % theo năm. Công suất thuê của hạng A giảm 6 điểm % theo quý, trong
khi đó hạng B và C giữ mức ổn định, lần lượt đạt 69% và 84%. Tổng diện tích cho thuê
thêm theo quý III đạt khoảng 6.800 m2, giảm 90% theo quý. Diện tích cho thuê thêm tại
khu vực nội thành Hà Nội đạt mức cao nhất, tương đương 17.000 m2 do sự gia nhập
của dự án Lotte Center Hà Nội. 

đối trái phiếu. Công ty tăng vốn điều lệ lên 14.299 tỷ đồng
từ ngày 26/9/2014. Tổng cộng, vốn điều lệ của Vingroup
đã tăng gấp rưỡi. Trong đợt chuyển đổi Trái phiếu quốc tế
thành cổ phần này, Vingroup phát hành thêm gần 8,3 triệu
cổ phần, tương đương chuyển đổi 83 tỷ đồng trái phiếu
quốc tế. Thời điểm thay đổi vốn là ngày 26/9/2014. 

6.58

S&P 500

Hợp đồng tín dụng này nhằm phục vụ Dự án mở rộng phát
triển giai đoạn II Khu Công nghiệp Tràng Duệ. Dự án Khu
Công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng được Chính phủ phê
duyệt trực thuộc Khu kinh tế Đình Vũ với tổng diện tích
600 ha. Giai đoạn I, quy mô 187 ha, Khu Công nghiệp thu
hút trên 30 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư
đăng ký trên 1,8 tỷ USD. Giai đoạn II, quy mô 213 ha, khu
công nghiệp đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng
mặt bằng để phục vụ cho một số dự án lớn đăng ký thuê 

Kinh Bắc vay hạn mức tín dụng 700 tỷ đồng của
VietinBank

Xe đến 100 cm³, mức thu từ 50.000đến 100.000 đồng/năm; xe trên 100 cm³, mức thu từ
trên 100.000 - 150.000 đồng/năm. Theo Biểu mức thu phí hiện hành kèm theo Thông tư
197, mức thu phí đối với xe mô tô được quy định theo khung. Cụ thể, xe có dung tích xy
lanh đến 100 cm³, mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng/năm; xe có dung tích xy lanh
trên 100 cm³, mức thu từ trên 100.000 - 150.000 đồng/năm. Căn cứ mức thu phí đối với
xe mô tô nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu cụ thể phù hợp với
tình hình thực tế tại địa phương.

Dow Jones 16,994.22

Điều chỉnh mức thu phí đường bộ với xe mô tô, ô tô

Mỹ: Hàng loạt ngân hàng lớn sắp bị thanh traCHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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Đóng cửa, toàn sàn HOSE có 102 mã tăng, 122 mã giảm và 70 mã
đứng giá, chỉ số VN-Index tăng 7,08 điểm (+1,15%) lên 624,34 điểm với
tổng khối lượng giao dịch đạt 163,35 triệu đơn vị, trị giá 3.014,46 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 8,43 triệu đơn vị, tổng giá trị
302,44 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục là lực cản đà tăng thị
trường khi giảm 1,87 điểm (-0,28%) xuống 657,11 điểm với 7 mã tăng,
6 mã đứng giá và có tới 17 mã giảm. Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào
cổ phiếu lớn GAS đã giúp cổ phiếu này nhanh chóng tìm đến sắc tím
với lượng dư mua trần hơn 33.000 đơn vị và chuyển nhượng thành
công hơn 1 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các cổ phiếu có vốn hóa lớn khác
cũng duy trì đà tăng khá ổn định như PVD tăng 3.000 đồng (+3,03%),
VCB tăng 200 đồng (+0,74%), BVH tăng nhẹ 100 đồng (+0,25%), HSG
tăng 2.200 đồng (+4,88%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index do không có lực đỡ của một trụ lớn như GAS, nên chỉ có
mức tăng khiêm tốn 0,14 điểm (+0,16%) lên 91,35 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 79,29 triệu đơn vị và tổng giá trị tương ứng 1.198,1
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 11 triệu đơn vị, trị giá
hơn 222 tỷ đồng. Trong khi đó, HNX30 hỗ trợ tốt giúp sàn HNX duy trì
sắc xanh nhạt đến hết phiên với 10 mã tăng, 13 mã giảm và 7 mã đứng
giá, chỉ số HNX30-Index tăng 0,46 điểm (+0,25%) lên 186,25 điểm.
Tương tự, trên sàn HNX, áp lực bán ra cũng được đẩy mạnh. Trong đó,
nhóm cổ phiếu chứng khoán nhiều mã quay đầu giảm điểm, tuy nhiên
nhờ dòng tiền hấp thụ mạnh nên đà giảm không sâu như CTS, VND,
BVS, SHS, WSS, VDS…Top 5 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất trên sàn
gồm SHB (10,21 triệu đơn vị), KLF (6,5 triệu đơn vị), SCR (4,17 triệu
đơn vị), PVX (3,89 triệu đơn vị) và FIT (3,25 triệu đơn vị).

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại bán ròng 2.837.770 đơn vị, với tổng giá trị 93,34
tỷ đồng, tăng 324,78% về lượng và 24,55% về giá trị so với phiên trước. 
Trong đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng gần 2 tỷ
đồng. Chiều ngược lại, VCB được mua ròng nhiều nhất với khối lượng
hơn 1.6 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại đã mua ròng 332.976 đơn vị.
PVS được mua ròng mạnh nhất.
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Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã diễn ra trong phiên hôm
nay khi GAS, PVD và VCB là động lực chính giúp Vn-
Index tăng mạnh. Chốt phiên Vn-Index tăng 7.08 điểm
lên 624.34 điểm. Trong đó 3 cổ phiếu này đóng góp hơn
10 điểm vào index. Toàn sàn có 122 mã giảm giá và
102 mã tăng giá. Nhìn chung áp lực điều chỉnh diễn ra
trên diện rộng. Quy mô giao dịch của thị trường phiên
nay tương đương với phiên trước đó. 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. Nhờ động lực tăng giá từ nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn, Vn-Index đã bứt phá ngưỡng 620
điểm, tuy nhiên sự bứt phá này không bền vững, chúng
tôi nhận thấy dòng tiền đang yếu đi và áp lực rút tiền ra
còn tiếp diễn. 
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Nhóm dầu khí hồi phục là nguyên nhên giúp HNX-Index
lấy lại được sắc xanh. Chốt phiên HNX-Index tăng 0.14
điểm lên 91.35 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với
phiên trước đó. Thị trường khá cân bằng về cuối phiên
với số mã tăng và giảm tương đương nhau. 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. 

95 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 87 điểm

Trang 3

92 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã diễn ra trong phiên hôm nay với nhóm kéo chỉ số chính là GAS, PVD, VCB. Nhóm 
cổ phiếu này là nguyên nhân chính giúp kéo Vn-Index vượt ngưỡng kháng cự 620 điểm thành công nhưng chưa
tạo được sự lan tỏa cho thị trường. Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên trên cả 2 sàn. Đây là tín hiệu cho
thấy áp lực bán chưa dừng lại. 
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Chứng khoán Châu Á và Châu Âu tăng trong phiên ngày 9/10 do nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ vẫn đứng
ở mức thấp khi khi biên bản cuộc họp mới đây cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang lo ngại về tốc độ
tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu. Lúc 14h16 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương tăng 0,6%, còn chỉ số Stoxx Europe 600 của Châu Âu tăng 0,9%. Thị trường Châu Á và Châu Âu
tiếp nối diễn biến tăng mạnh của Phố Wall vào đêm trước nhờ đồn đoán Fed sẽ giữ lãi suất ở mức thấp do kinh
tế toàn cầu đang tăng chậm lại. Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed được công bố hôm thứ Tư, tăng
trưởng toàn cầu chậm lại và đồng USD tăng là những rủi ro tiềm ẩn đối với triển vọng kinh tế của Mỹ. Chỉ số
chứng khoán toàn cầu MSCI tăng 0,5% trong phiên này, sau khi tăng 0,5% vào phiên trước.

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.

Trang 4

Sau một thời gian dài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch trong trạng thái cầu yếu thì phiên nay bất ngờ bùng
nổ với dẫn dắt của cổ phiếu GAS. Có thể GAS có thông tin hỗ trợ để cầu mới mạnh dạn như vậy. Tuy nhiên,
tình trạng này đã diễn ra khá giống các lần trước mỗi khi thị trường thực sự cần sự hỗ trợ về mặt tâm lý thì
nhóm này sẽ trở lại dẫn dắt. Nhưng liệu lần này có thực sự thành công không. Dấu hiệu bán mạnh ra cuối phiên
nay cho thấy tâm lý vẫn rất thận trọng và khá nhiều mã đang cần xác lập mặt bằng giá thấp hơn. Độ rộng thị
trường nhìn chung không thay đổi nhiều so với hôm qua, với 202 mã tăng/226 mã giảm. Thực tế là số mã giảm
giá đã ít đi (hôm qua 236 mã giảm) nhưng số mã tăng giá cũng giảm (phiên trước 212 mã tăng). Tuy nhiên
phần rất lớn cổ phiếu giảm giá hôm nay đã bước sang phiên giảm thứ hai và mức độ mạnh hơn. Do điểm số bị
các lực đỡ làm méo mó nên không phản ánh đúng tính chất giảm ở các cổ phiếu. Điều đáng lưu ý là khối ngoại
liên tục bán ròng với khối lượng lớn. Kể từ đầu tuần đến nay đã có hơn 400 tỷ đồng giá trị bán ròng khớp lệnh
trên Hose. Và đây cũng là tuần bán ròng thứ 5 liên tiếp của khối ngoại với hơn 1500 tỷ đồng bị rút ra. Chúng tôi
đánh giá xu thế giằng co có thể diễn ra hết tuần này và trong cả tuần kế tiếp với ngưỡng hỗ trợ 600 điểm với Vn-
Index và 87 điểm với HNX-Index. Trong khi kháng cự tại vùng 633 điểm với VN-Index và 92.9 điểm với HNX-
Index. 

Đối với những nhà đầu tư đã thực hiện chốt lời trong các phiên trước đó nên giữ nguyên trạng thái hiện tại. Việc
mua vào trong giai đoạn hiện tại nên được thực hiện khi cả 2 chỉ số tiến về vùng hỗ trợ. Hiện tại chưa có tín
hiệu mua. Đồng thời mua những mã về vùng giá hỗ trợ kỹ thuật với triển vọng kinh doanh tốt như bất động sản,
chứng khoán và dầu khí. 

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.




