
Liên quan đến quyết định xây dựng cầu vượt này, UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản
lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội phối hợp với quận Đống Đa trong việc

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế
của công ty lần lượt là 795 tỷ đồng và 35 tỷ đồng Doanh

TMT lãi 9 tháng đạt 35 tỷ đồng, gấp gần 7 lần kế hoạch
năm

TVC sẽ chào bán 30 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Trái
phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, lãi suất 10,5%/năm, trả
lãi 6 tháng một lần, kỳ hạn 18 tháng. Đặc biệt, NĐT được
quyền bán lại trái phiếu cho Công ty sau 6 tháng, và được
quyền chuyển nhượng cho bên thứ 3 kể từ ngày mua. Trí
Việt sẽ chào bán 30 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu để huy
động vốn và giới thiệu sản phẩm trái phiếu của mình ra
công chúng. 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nợ xấu TPHCM tăng hơn 16.000 tỷ đồng sau 8 tháng

Hà Nội quy hoạch xây cầu vượt nút Ô Chợ Dừa

Các khoản nợ dưới chuẩn của hệ thống ngân hàng TPHCM tính đến cuối tháng 8 là
60.000 tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 6,1%. Tỷ lệ nợ xấu của các công ty tài chính và công
ty cho thuê tài chính cao nhất, chiếm 21- 37% dư nợ cho vay của các đơn vị này. Còn
nhóm các ngân hàng, nợ xấu phần lớn đều dưới mức quy định 3%, ngoại trừ một số
ngân hàng như DongABank (6,8%), Ngân hàng Bản Việt (3,61%)...Nợ xấu trên địa bàn
thành phố tập trung chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm tỷ lệ trên 74%,
lĩnh vực phi sản xuất hơn 25%. Nợ xấu tăng do từ ngày 1/6/2014, các ngân hàng phải
thực hiện phân loại và trích lập dự phòng rủi ro theo Thông tư 2.

Công ty mẹ SAM báo lỗ 1,8 tỷ đồng trong quý III
Nguyên nhân chính là nguồn thu chính từ doanh thu tài
chính của SAM trong quý III giảm từ gần 13 tỷ cùng kỳ
năm ngoái xuống còn gần 0,8 tỷ đồng quý III/2014. Phần
lớn khoản gần 0,8 tỷ đồng này là lãi tiền gửi và lãi tiền cho
vay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau
thuế lần lượt là 1,4 tỷ đồng và 0,7 tỷ đồng, giảm 22% và
99% so với cùng kỳ. 

TVC dự kiến chào bán 30 tỷ đồng trái phiếu
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8 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 6,59 triệu tấn, trong khi xuất khẩu
gạo Việt Nam đạt 4,243 triệu tấn. Theo số liệu của Hiệp hội Xuất khẩu Gạo Thái Lan
(TREA), 8 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu gạo của nước này đạt 6,59 triệu tấn, tăng
60% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt
Nam (VFA), 8 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 4,243 triệu tấn,
giảm 9,3% so với 4,678 triệu tấn tháng 8/2013. Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đầu
năm đạt 1,831 tỷ USD (FOB), giảm 8,7% so với 2,005 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu gạo 8 tháng: Thái Lan vượt xa Việt Nam

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Theo đó, GDP quý III của Singapore tăng 1,2% hàng năm sau khi đã tăng trưởng 0,1%
trong 3 tháng trước đó. Con số này cao hơn mức tăng trưởng dự báo 0,8% của các
chuyên gia tham gia khảo sát của Bloomberg. Kinh tế Singapore tăng tốc trong quý III
nhờ nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tăng mạnh, thúc đẩy lĩnh vực
sản xuất của quốc đảo tăng trưởng. Cụ thể, sản lượng sản xuất quý III tăng 1,4% so với
cùng kỳ năm ngoái và sản lượng của lĩnh vực dịch vụ tăng 2,9%. Kinh tế quốc đảo này
d bá ẽ tă t ở t kh ả từ 2 5% 3 5% t ă
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Kinh tế Singapore tăng tốc trong quý III

Kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng Chín vừa qua tăng 15,3% so với cùng
kỳ năm ngoái, lên 213,7 tỷ USD - mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2013. Xuất khẩu tăng
cao là nhờ một loạt giải pháp chính sách trong nước và nhu cầu gia tăng từ các nền
kinh tế lớn đang tiếp tục đà hồi phục. Cũng trong tháng Chín năm nay, kim ngạch nhập
khẩu của Trung Quốc tăng 7% lên 182,7 tỷ USD. Tuy vậy, mức thặng dư thương mại
tháng Chín của Trnng Quốc vẫn thấp hơn con số kỷ lục 49,8 tỷ USD trong tháng Tám
năm nay.
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lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội phối hợp với quận Đống Đa trong việc
giải quyết tồn tại về giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc
sớm trình phương án xây dựng cầu vượt trình UBND Thành phố. Được biết trước đó,
Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cũng đã đưa ra nhiều
phương án xây dựng nút cầu vượt Ô Chợ Dừa. Tuy nhiên, phương án cầu vượt trực
thông theo hướng đường vành đai 1, tim cầu lệch về phía Nam (đường Nguyễn Lương
Bằng).

của công ty lần lượt là 795 tỷ đồng và 35 tỷ đồng. Doanh
thu công ty gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2013. Lợi nhuận 9
tháng gấp 6,6 lần kế hoạch năm. Trong khi đó, cùng kỳ
năm 2013, công ty báo lỗ 7,8 tỷ đồng. Ngày 13/10/2014,
cổ phiếu TMT tăng 1.000 đồng/cổ phiếu, đóng cửa ở mức
giá 16.400 đồng/cổ phiếu. 

-6.53

S&P 500

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty lãi 40 tỷ đồng, gấp 2,2
lần cùng kỳ và đạt 80% kế hoạch năm 2014. Trong quý
III/2014,  TNG đạt doanh thu 505 tỷ đồng, tăng 10% so với 
cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận
sau thuế của TNG lần lượt là 1.030 tỷ đồng và 40 tỷ đồng,
tăng 9% và 120% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu
là 2.841 đồng. Đến hết quý III, công ty đạt 72% kế hoạch
doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2014.

TNG lãi sau thuế 20 tỷ đồng trong quý III, gấp 3,7 lần
cùng kỳ

Dự kiến, cao tốc này sẽ được vận hành trong năm 2019. Theo đó, dư án này sẽ được
khởi công xây dưng vào tháng 9/2015, sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.
Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành trong năm 2019. Đây là
dự án thí điểm thực hiện theo hình thức đầu tư hợp tác giữa Nhà nước và Tư nhân
(PPP). Hiện, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco là chủ đầu tư thứ nhất của dự án. Đường
cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết dài 98,7 km, điểm đầu nối với đường cao tốc TPHCM –
Long Thành – Dầu Giây, điểm cuối nằm trên tuyến quốc lộ 1A đi Ba Bàu, Bình Thuận.

Dow Jones 16,321.07

Đến tháng 9/2015 mới khởi công cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2013 CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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(Cập nhật 17h15' ngày 14/10/2014) Trang 1

dự báo sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 2,5% - 3,5% trong năm nay. (Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Kết thúc phiên 14/10, VN-Index giảm 8,43 điểm (-1,37%), xuống
605,79 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 18/9. VN30-Index cũng
mất tới 9,94 điểm (-1,53%), xuống 641,13 điểm. Thanh khoản của thị
trường tiếp tục sụt giảm mạnh khi chỉ có 115,3 triệu đơn vị, giá trị
2.069,81 tỷ đồng được chuyển nhượng, mức thấp nhất kể từ ngày
20/8. Trong đó, giao dịch thỏa thuận cũng chỉ đóng góp 2,4 triệu đơn
vị, giá trị 86,76 tỷ đồng. Gần như toàn bộ các mã vốn hóa lớn đều đóng
cửa với sắc đỏ, ngoại trừ MSN giữ được mức tham chiếu. Trong đó,
GAS giảm 2.000 đồng (-1,8%), VNM giảm 1.000 đồng (-0,92%), VIC
giảm 700 đồng (-1,43%), VCB giảm 300 đồng (-1,11%), CTG, BVH,
DPM, BID… cũng giảm 1 đến 2 bước giá.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index cũng có diễn biến giống với đồ thị VN-Index khi lình xình
dưới tham chiếu trong khoảng hơn 1 tiếng đầu giao dịch của phiên
chiều và bắt đầu lao dân về cuối phiên. Kết thúc phiên, HNX-Index
giảm 0,9 điểm (-1%), xuống 89,52 điểm, cũng là mức thấp nhất trong
ngày của chỉ số này. HNX30-Index thậm chí giảm mạnh hơn với 3,1
điểm (-1,68%), xuống 180,96 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên
HNX đạt 64,63 triệu đơn vị, giá trị 1.005,61 tỷ đồng, tăng nhẹ so với
phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,43 triệu đơn
vị, giá trị 62,22 tỷ đồng. PVX giữ được vị trí thanh khoản tốt nhất trên
HNX với 7,89 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 100 đồng. Tiếp theo sau là
SHS và SHB với hơn 5 triệu và hơn 4 triệu đơn vị được khớp.

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 29,7 tỷ đồng. Tuy
nhiên xét về giá trị, khối ngoại vẫn mua ròng 242.630 cổ phiếu. VIC và
PVD bị bán ròng mạnh, trong khi mua HSG và VCB. Trên sàn HNX,
khối ngoại cũng đã tiếp tục bán ròng hơn 8,1 tỷ đồng, tương ứng khối
lượng bán ròng đạt gần 369.833 cổ phiếu. Phiên hôm nay, khối ngoại
vẫn mua ròng chủ yếu mã PVS, đạt 117.600 cổ phiếu. Chiều ngược lại,
PVC tiếp tục bị bán ròng 194 300 cổ phiếu
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PVC tiếp tục bị bán ròng 194.300 cổ phiếu. BÁN 18,905,210 1,863,423



Vn-Index có phiên giảm điểm mạnh nhất từ 18.9 đến
nay, chốt phiên, Vn-Index để mất tới 8.43 điểm xuống
605.79 điểm. Đóng cửa, có tới 181 mã giảm giá, chỉ 66
mã tăng giá. Điểm đáng lo ngại là thanh khoản phiên
nay ở mức thấp và chỉ tương đương với phiên trước đó
với hơn 110 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD,
RSI và MFI ủng hộ xu thế giằng co. Trong khi STO đã
giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán có thể
được giảm bớt trong đầu tuần tới. Dải Bollinger hiện tại
đang co hẹp lại nên biến động giằng co với ngưỡng cản
là 620 điểm và hỗ trợ quanh vùng 600 điểm. Ngoài ra,
chỉ báo STO chuẩn bị giảm mạnh vào vùng quá bán
nên cơ hội cho nhịp hồi của thị trường quanh vùng 600
điểm đang tăng lên. Ngưỡng hỗ trợ 600 (+- 5 điểm)
đang được đánh giá là ngưỡng cần phải được thử
thách trong các phiên tới và là ngưỡng quan trọng cho
xu thế ngắn hạn của thị trường.
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Diến biến giống như sàn HNX khi đóng cửa ở mức
điểm thấp nhất trong phiên, HNX-Index giảm 0.9 điểm
xuống 89.52 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên
trước nhưng ở mức thấp. Độ rộng giảm điểm gia tăng
rõ rệt ở phiên nay. Chỉ báo MACD hiện tại biến động
hẹp, trong khi RSI vẫn loanh quanh ngưỡng 50 điểm
ủng hộ xu thế giằng co. Dải Bollinger hiện tại vẫn tiếp
tục co lại cho thấy thị trường tiếp tục đi ngang trong
tuần kế tiếp. Điểm tích cực đến từ chỉ báo STO khi chỉ
báo này giảm mạnh về vùng quá bán nên cơ hội cho
nhịp phục hồi đang tăng lên tại vùng hỗ trợ 87 điểm và
thấp hơn là 85 điểm. Trong các phiên tới, cầu trở lại ở
vùng giá thấp sẽ giúp áp lực bán được giảm bớt và cơ
hội cho nhịp phục hồi tại các vùng hỗ trợ. 

95 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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660 điểmMạnh 580 điểm
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Trang 3

92 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Cùng với xu thế giảm của thị trường chứng khoán thế giới, thì phiên nay thị trường chứng khoán Việt nam cũng
có phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9 tới nay Đồng loạt các mã trên thị trường giảm mạnh với áp lực
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Chỉ số S&P 500 ghi nhận ngày giảm thứ 3 liên tiếp do cổ phiếu năng lượng giảm mạnh khi giá dầu Brent xuống
thấp nhất gần 4 năm. Chỉ số S&P 500 giảm 1,6% xuống 1.874,82 điểm vào lúc 16h00 tại New York, ghi nhận
mức thấp nhất kể từ tháng 5. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2012, chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới
ngưỡng giao dịch trung bình trong 200 ngày gần đây ở 1.905 điểm. Cổ phiếu của tất cả 10 lĩnh vực chính đều
giảm giá, trong đó lĩnh vực năng lượng, hàng hóa, y tế và hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm hơn 2%. Chỉ số
Dow Jones giảm 1,4% xuống thấp nhất 6 tháng. ang tuần này, những lo ngại về dịch bệnh Ebola cũng như đà
trượt giá của dầu Brent là tiếp tục nhấn chìm thị trường chứng khoán Mỹ ngay phiên đầu tuần. Ngày 13/10, Mỹ
phát hiện công dân thứ 2 của nước này mắc Ebola sau khi bệnh nhân đầu tiên tử vong tuần trước. Đây là nữ
nhân viên đã chăm sóc cho bệnh nhân mắc Ebola trước đó là Thomas Eric Duncan. Thực trạng này làm dấy
lên lo ngại về tốc độ lan truyền của Ebola bên ngoài tâm dịch Tây Phi bất chấp sự kiểm soát nghiêm ngặt của
chính phủ và cơ quan y tế các nước.

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.

có phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9 tới nay. Đồng loạt các mã trên thị trường giảm mạnh với áp lực
bán gia tăng về cuối phiên. Thanh khoản không tăng khi giá giảm là điểm không thuận lợi cho thị trường. Tuy
nhiên, kỳ vọng về cầu giá thấp sớm trở lại khi các index tiến về vùng hỗ trợ. 

Trang 4

Hàng loạt các mã vốn hóa lớn tiếp tục giảm điểm mạnh ở phiên nay dưới áp lực bán ra của khối ngoại. Đây
cũng là nguyên nhân khiến thị trường giao dịch thận trọng cả phiên buổi sáng và thực sự dứt khoát bán ra trong
cuối phiên chiều. Độ rộng giảm điểm tăng lên rõ rệt với hơn 330 mã giảm giá. Vn-Index để mất 1.37% là mức
giảm mạnh nhất từ phiên ngày 18/09. Điểm tiêu cực hiện tại là cầu rất thận trọng và chưa gia tăng ở vùng giá
thấp nên ở phiên nay mặc dù giá giảm mạnh nhưng khối lượng giao dịch lại không tăng. Và tâm lý thị trường có
dấu hiệu chuyển biến xấu đi rõ rệt. Các tín hiệu hiện tại vẫn ủng hộ xu thế giằng co khi dải Bollinger tiếp tục co
hẹp lại trên cả 2 đồ thị của 2 chỉ số Vn-Index và HNX-Index. Sự co hẹp lại này báo hiệu một đợt biến động
mạnh sắp diễn ra. Ngoài ra, chỉ báo STO tiến về vùng quá bán nên cơ hội cho nhịp phục hồi kỹ thuật đang tăng
lên khi Vn-Index tiến về vùng 600 điểm (+- 5 điểm) và HNX-Index tiến về vùng 87 điểm. Câu hỏi đặt ra là vùng
hỗ trợ 600 điểm có giữ được thị trường như hồi tháng 9 hay không, vì thị trường đã có nhịp phục hồi ở những
phiên cuối tháng 9 khi 2 lần Vn-Index phục hồi khi chạm ngưỡng 594 điểm. Thanh khoản tăng lên và giá đóng
cửa phục hồi so với giá thấp trong phiên là tín hiệu để kỳ vọng thị trường có thể cân bằng tại vùng này. �

Như ở các bản tin trước, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường giảm về vùng hỗ trợ mới mở
vị thế mua. Hiện tại, Vn-Index đang đứng tại 605.7 điểm, như kỳ vọng thì Vn-Index sớm thử thách ngưỡng hỗ
trợ 594 điểm trong các phiên tới. Theo các tín hiệu hiện tại, thì cơ hội cho nhịp phục hồi tại các ngưỡng này
đang gia tăng. Tuy nhiên nhà đầu tư vẫn cần giữ chiến lược đầu tư thận trọng và nên giải ngân từ từ tại các
vùng hỗ trợ trên.
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