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Nhà máy có công suất 1.200 MW dự kiến sẽ đưa vào vận hành tổ máy số 1 vào tháng
1/2022 và toàn bộ nhà máy vào tháng 7/2022. Được xây dựng tại khu kinh tế Vũng Áng
(Hà Tĩnh), Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3 có công suất 1.200 MW gồm hai
tổ máy. Dự án đã được Chính phủ Việt Nam giao cho Công ty Samsung C&T làm chủ
đầu tư. Đây là dự án nhiệt điện sử dụng than nhập khẩu, đảm bảo cung cấp điện cho
phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Công trình dự
kiến sẽ đưa vào vận hành tổ máy số 1 vào tháng 1/2022 và hoàn thành toàn bộ nhà máy
vào tháng 7/2022.

Samsung làm chủ đầu tư xây Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Riêng trong quý 3, ước tính tổng doanh thu của VNM đạt
khoảng 8.254 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ và giảm
6,3% so với quý liền trước. 9 tháng đầu năm, doanh thu
thuần ước tăng 11,6% và hoàn thành 70% kế hoạch cả
năm trong khi LNST ở mức 72% kế hoạch cả năm. Theo
đó tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng từ 34.4% lên 37.8% trong
năm 2015. Theo đó EPS dự phóng 2015 đạt 8,360 đồng
(tăng 35.8%).

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lập đường bay thẳng Hà Nội -TP.HCM vào tháng 6/2015 

Ngân hàng nâng giá USD trở lại 

Trong giai đoạn đầu, đường bay này chỉ khai thác một chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh
ra Hà Nội. Đường bay thẳng Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh qua không phận Lào và
Campuchia sẽ được thiết lập vào tháng 6/2015. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh
La Thăng, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines và VietJet Air tổ chức
bay thử nghiệm bằng thiết bị bay mô hình (SIM) đối với đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ
Chí Minh. Sau khi tổ chức bay theo mô hình SIM, kết quả cho thấy đã giảm về cự ly là 85
km, và thời gian là 5 phút và lượng tiêu thụ giảm 190kg/chuyến.

TNG: Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu 
Ông Thời đã đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TNG để tăng tỷ
lệ cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/10
đến 20/11/2014 thông qua phương thức khớp lệnh. Trước
khi giao dịch được thực hiện, ông Thời đang nắm giữ
14,56% vốn của TNG, tương ứng 2.155.947 cổ phiếu. Lũy
kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của TNG đạt
hơn 1.029 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. 

VNM: Ước tính lãi ròng 9 tháng 4.259 tỷ đồng

HAG: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III đạt 972 tỷ
đồng 

Sau một số ngày ổn định, giá USD tại thị trường ngân hàng đã rục rịch tăng trở lại. Hiện
á hà bă iê ế iá bá hổ biế là 21 270 VND Lú 15/10 Vi b k

Theo đó, công ty lãi sau thuế hợp nhất 972 tỷ đồng trong
ý III/2014 à 1 653 ỷ đồ 9 há đầ ă 2014 ă
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NSC đăng ký chào mua công khai SSC, nâng tỷ lệ sở
hữu lên 40% 

Xu hướng đi xuống tiếp tục đeo bám thị trường năng lượng trong phiên giao dịch ngày
14/10 tại Mỹ và Anh, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa "giáng" thêm một
đòn nữa vào giá dầu bằng việc hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu. Kết thúc
phiên này, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2014 hạ 3,9 USD,
tương đương 4,5%, xuống 81,84 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường London (Anh),
giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng mất 3,85 USD (tương đương 4,3%),
xuống 85,04 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2010. 

Dow Jones 16,315.19

Giá dầu đồng loạt sụt giảm gần 5% sau báo cáo của IEA 

Trung Quốc: Lạm phát tháng 9 xuống thấp nhất gần 5 năm

các nhà băng niêm yết giá bán phổ biến là 21.270 VND. Lúc trưa 15/10, Vietcombank
niêm yết giá USD ở mức 21.220 VND-21.270 VND (mua vào-bán ra), giữ nguyên so với
hôm qua nhưng tăng 30 VND mỗi chiều so với ngày 13/10. BIDV giữ nguyên chiều bán
so với hôm qua nhưng tăng 10 VND chiều mua. Eximbank niêm yết là 21.200 VND-
21.270 VND, tăng 25 VND mỗi chiều so với ngày 13/10, còn so với hôm qua tăng 5 VND. 
Đáng chú ý, Sacombank đưa giá bán lên 21.280 VND, là một trong những ngân hàng
niêm yết giá cao nhất hiện nay.

quý III/2014 và 1.653 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2014, tăng
138% thực hiện cùng kỳ năm 2013. Được biết trong quý
III/2013, HAG đạt hơn 238 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp
nhất, lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, công ty lãi hơn 693,3
tỷ đồng. Bên cạnh đó, HAG cũng cho biết, lợi nhuận sau
thuế quý III/2014 công ty mẹ đạt 175 tỷ đồng, lũy kế 9
tháng đầu năm 2014 đạt 202 tỷ đồng.

14.19

S&P 500

NSC đăng ký chào mua 2.290.090 cổ phiếu SSC với giá
chào mua 62.000 đồng/cp. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của NSC
tại SSC sau khi chào mua công khai kết thúc là 40%. Thời
hạn đăng ký chào mua từ ngày 20/10/2014 đến ngày
20/11/2014. Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua của NSC
là sử dụng nguồn tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu
ra công chúng trị giá 329 tỷ vào ngày 9/6/2014. 
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CHÂU Á

ồ

Hang Seng  

DAX

13.52Nasdaq

-68.04

     CAC 40

USD tăng giá sau số liệu kinh tế của châu Âu

Tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng tăng chậm lại - một bằng chứng khác chứng tỏ kinh tế
Trung Quốc đang mất dần động lực tăng trưởng. Giá tiêu dùng tháng 9 tại Trung Quốc
tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng dự báo 1,7% của các chuyên
gia. Trước đó tháng 8, lạm phát Trung Quốc ở 2%. Cùng ngày, một báo cáo khác cho
biết, giá sản xuất tại Trung Quốc giảm 1,8%, ghi nhận tháng thứ 31 giảm liên tiếp.
Nguyên nhân do giá cả hàng hóa giảm, nguồn cung dư thừa trong khi nhu cầu tiêu thụ
duy yếu. 

2.96

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

137.01

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU 8,777.63
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Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 85,8420 điểm
từ 85,5320 điểm vào cuối phiên ngày 13/10. Cụ thể, euro giảm xuống 1,2640 USD sau
khi châu Âu công bố khảo sát ZEW cho thấy, tháng 10, niềm tin của giới chuyên gia và
đầu tư tại Đức giảm xuống dưới mức 0 lần đầu tiên trong gần 2 năm. Cùng ngày, chỉ số
sản xuất công nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm 1,8%
trong tháng 8 sau đã tăng 0,9%.Những yếu tố trên càng khiến thị trường lo ngại hơn về
tình hình tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang

-47.58

-23.74 4,064.51

(Cập nhật 17h15' ngày 15/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

tình hình tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang
xem xét tăng lãi suất.
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Kết thúc phiên, VN-Index giảm 1,5 điểm (-0,25%), xuống 604,29 điểm.
Trong khi đó, VN30-Index lại có được sắc xanh nhạt khi không chịu tác
động của GAS khi đóng cửa tăng 0,5 điểm (+0,08%), lên 641,63 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 124,37 triệu đơn vị, giá trị 2.289,08 tỷ
đồng, dưới mức trung bình trong 1 tháng gần đây. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 6,55 triệu đơn vị, giá trị 145,81 tỷ đồng. Sự hồi phục của
thị trường ngoài lực cầu bắt đáy, còn nhận được sự hỗ trợ của HAG,
giúp lan tỏa ít nhiều tới các mã bluechip khác. Ngoài HAG, nhóm cổ
phiếu ngân hàng với sự tiên phong của STB và CTG cũng nhúc nhắc
tăng trở lại. Kết thúc phiên chiều, trong 6 mã niêm yết trên HOSE có tới
5 mã kết thúc trong sắc xanh, chỉ còn mỗi BID đứng ở tham chiếu. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 116 tỷ đồng, tương
ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 4,7 triệu cổ phiếu. Khối ngoại mua
mạnh VCB và HSG. Trong khi bán mạnh PVD, GAS, FLC. Trên sàn
HNX, khối ngoại cũng đã tiếp tục bán ròng 8,3 tỷ đồng, tương ứng khối
lượng bán ròng đạt hơn 1 triệu cổ phiếu. VCG và SHB bị bán mạnh,
trong khi mua ròng không nhiều, PVS được mua ròng 82.400 cổ phiếu. 

HNX-Index tăng nhẹ 0,04 điểm (+0,05%), lên 89,57 điểm, thì HNX30-
Index lại giảm 0,3 điểm (-0,17%), xuống 180,66 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 63,69 triệu đơn vị, giá trị 899,48 tỷ đồng, thấp hơn nhiều
so với mức trung bình của 1 tháng gần đây. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đóng góp 2,33 triệu đơn vị, giá trị 22,44 tỷ đồng. Các cổ phiếu
trong nhóm HNX-30 phiên hôm nay phân hóa khá mạnh. Một số mã
như BCC, PVS, SCR, VCG, VND… đã nhích lên trên mốc tham chiếu
và kéo chỉ số HNX-Index tăng điểm trở lại. Trong đó, PVS tăng 200
đồng lên 43.300 đồng/CP và khớp hơn 2,79 triệu đơn vị. SCR tăng 100
đồng lên 10.200 đồng/CP và khớp được gần 3,6 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, sắc đỏ vẫn bao trùm lên các mã như NTP, PGS, PVC, PVX,
SHB… Khép phiên giao dịch, PVX giảm 100 đồng xuống 6.400
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 8,78 triệu đơn vị.

BÁN 10,516,090 1,966,000

Trang 2
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Đà giảm thu hẹp về cuối phiên khi đường giá chuẩn bị
chạm ngưỡng hỗ trợ 594 điểm trong phiên. Chốt phiên,
VN-Index chỉ còn giảm 1.5 điểm xuống 604.29 điểm.
Thanh khoản phiên nay tăng nhẹ so với phiên trước
nhưng ở mức thấp so với tuần trước. 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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Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa với sắc xanh nhẹ
nhờ sự tăng giá của nhóm vốn hóa lớn trên sàn này là
PVS và LAS. Chưa có sự cải thiện nào về thanh khoản
trên sàn này. Dấu hiệu cầu đang trở lại nhưng số mã
giảm điểm vẫn chiếm đa số trên sàn này. 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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên ngày 15/10, chấm dứt chuỗi giảm 3 phiên mạnh nhất kể từ tháng 3,
trong khi đồng USD lên giá và giá dầu thô cũng tăng trở lại sau phiên giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm. Lúc
13h17 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4%, với chỉ số Topix của Nhật
Bản tăng 0,8% nhờ đồng Yên giảm phiên thứ hai liên tiếp. Giá dầu Brent tăng 0,4% trong phiên này, sau khi
giảm mạnh 4,3% trong phiên trước do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán nhu cầu doanh nghiệp sẽ
tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2009. Đồng USD tăng 0,1%, đưa mức tăng từ tháng 6 đến nay lên hơn 6%,
do có dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ phục hồi, trái ngược với dấu hiệu nền kinh tế của Trung Quốc, Nhật Bản và
Châu Âu suy yếu. Trung Quốc hôm nay công bố lạm phát giá tiêu dùng đứng ở mức thấp nhất trong 4 năm, làm
dấy lên đồn đoán về khả năng chính phủ nước này có thể thực hiện thêm các biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng.
Chứng khoán Trung Quốc tăng 0,3% trong phiên này.
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Cả 2 sàn thu hẹp đà giảm ở thời điểm cuối phiên sau khi giảm mạnh về mức thấp trong phiên. Ở phiên nay có
lúc Vn-Index đã tiến về vùng 594 điểm, nhưng lực cầu trở lại giúp hầu hết các mã đều phục hồi sát giá tham
chiếu, thậm chí cuối phiên số mã tăng giảm khá cân bằng. Do thanh khoản chưa cải thiện nên nhịp phục hồi này
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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.

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. Trong các phiên tới, Vn-Index tiếp tục test lại ngưỡng hỗ trợ 594 điểm. 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 và chỉ nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt là 40/60.

, ậ p g g g ệ ịp p ụ y
vẫn khá mong manh. 

Trang 4

Trong phiên, 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 mặc dù có lực phục hồi khá tốt
giúp thu hẹp đà giảm nhưng không đủ mạnh để thị trường lấy lại sắc xanh. Thị trường tạm chững lại đà giảm ở
phiên nay chủ yếu nhờ áp lực bán giảm bớt. Ngưỡng hỗ trợ 594 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ đường giá khi
kết thúc phiên trên đồ thị của Vn-Index hình thành cây nến ngắn với giá đóng cửa là giá cao nhất trong ngày.
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.  Tuy nhiên, ở phiên nay chưa hội tụ 2 tín hiệu trên. 

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.




