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Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý, chủ đầu tư Dự án
Nhà máy điện gió Bạc Liêu cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Dự án đã cho chạy
thành công 10 turbine và phát lên lưới điện Quốc gia trên 20.000 MW. Công suất phát
bình quân các turbine từ 30% đến 35% và giai đoạn 1 đã được kiểm toán với giá trị đầu
tư là 1.024 tỷ đồng. Dự án điện gió Bạc Liêu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu
tư bằng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Xuất -Nhập khẩu Hoa Kỳ (US-Exim) và đồng ý
bổ sung vào danh mục các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc
gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030./.

Dự án điện gió lớn nhất Việt Nam đã lên lưới điện Quốc gia 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
hiện có 18 công ty con và 8 công ty liên kết, Trong đó,
đáng chú ý, công ty con - Hãng Hàng không Angkor
Cambodia nhận được phần vốn sở hữu lớn nhất của
Vietnam Airlines với 59 triệu USD, tỷ lệ 78,67%. Chỉ đến
quý III/2014 - trước thời điểm cổ phần hóa của Vietnam
Airlines, các cổ đông mới hoàn thành việc góp vốn và tỷ lệ
góp vốn của Vietnam Airlines chỉ còn 49%.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tháng 9 Việt Nam nhập siêu 590 triệu USD, kim ngạch xuất khẩu giảm 4,8%

Ngân hàng, bất động sản nhộn nhịp M&A 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa cả nước đạt 12,63 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước. Xuất khẩu 9 tháng đạt
109,88 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng 9 của
cả nước đạt 13,22 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, kim ngạch xuất
khẩu đạt 107,61 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tháng 9, theo
ước tính sơ bộ cả nước nhập siêu 590 triệu USD. Tính chung từ đầu năm tới nay thì cả
nước xuất siêu 2,27 tỷ USD.Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
tháng 9 xuất khẩu đạt 8,16 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước

VCBS: 9 tháng lãi gấp 3,2 lần cùng kỳ 
9 tháng đầu năm 2014, VCBS đạt 279 tỷ đồng doanh thu,
tăng 96,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng
của công ty đạt trên 93,7 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm
2013. Nguyên nhân chính của sự tăng lợi nhuận quý
III/2014 so với cùng kỳ là do công ty đã bán một phần
danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt. Lợi
nhuận sau thuế 9 tháng của công ty đạt trên 93,7 tỷ đồng,
gấp 3,2 lần cùng kỳ năm 2013.
Vietnam Airlines giảm sở hữu tại hàng không Angkor
Cambodia xuống 49% trước khi IPO 

9 tháng, Hòa Phát vượt 25% kế hoạch cả năm 
Mới đây,Vinacapital đã hoàn thành việc bán cổ phần tại Movempick Hotel Saigon với giá
ị 16 1 iệ USD bê là ậ đ à T Shi ở H K đã 53% ổ hầ

9 tháng đầu năm 2014, doanh thu của Tập đoàn đạt
19 166 ỷ đồ đ 83% kế h h ă ă 51% ù kỳ
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Trần Anh lỗ hơn 8 tỷ đồng trong quý III
Tại công trình dự án Formosa (nhà thầu), có 4.154 lao động Trung Quốc, số làm việc ở
ngoài Formosa là 114 người. Tổng nhu cầu lao động nước ngoài tại Vũng Áng là 11.006
lao động, trong đó của 13 DN là 357 lao động và 29 gói thầu với tổng số lượng 10.463
lao động. Tại Formosa, hiện có 92 nhà thầu thi công, trong đó có 36 nhà thầu chính, 56
nhà thầu phụ (15 Trung Quốc, 12 Đài Loan, 43 VN, 21 Hàn Quốc, 01 Bỉ). Theo báo cáo
của UBND tỉnh, hiện mới chỉ có 1.676/4.658 lao động nước ngoài đang làm việc tại DA
Formosa được cấp phép. Trong đó lao động Trung Quốc là 4.154 người nhưng chỉ mới
cấp 1.400 giấy phép.

Dow Jones 16,141.74

Chỉ 36% lao động Trung Quốc ở Vũng Áng có phép

Nhập khẩu vàng của Ấn Độ tháng 9 tăng 4 lần

trị 16,1 triệu USD, bên mua là tập đoàn Tung Shing ở Hong Kong đã mua 53% cổ phần
của khách sạn Movenpick Sài Gòn. Lotte Mart - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc đã
mua lại Pico Plaza để mở rộng hoạt động. Các giao dịch đáng chú ý khác trong phân
khúc nhà ở bao gồm việc bán dự án Water Garden của PPI cho Tập đoàn Đất Xanh và
việc mua lại 95% cổ phần của Cty xây dựng Thanh Hóa ở dự án Sky Park Residence…
Bảy tháng đầu năm 2014, BĐS là lĩnh vực đứng thứ hai về thu hút vốn FDI với 20 dự án
đăng ký mới, tổng vốn cấp mới và tăng thêm là 1,13 tỉ USD. 

19.166 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch năm, tăng 51% cùng kỳ
năm trước trong đó doanh thu tăng 30% là nhờ mảng sản
xuất thép và 18% đến từ kinh doanh bất động sản (dự án
Mandarin Garden). Lĩnh vực sản xuất thép xây dựng là
ngành sản xuất cốt lõi của Hòa Phát. lĩnh vực sản xuất
thép xây dựng là ngành sản xuất cốt lõi của Hòa Phát.

-17.17

S&P 500

Công ty cho biết mức lỗ này thấp hơn so với cùng kỳ năm
trước do các siêu thị mới mở cuối 2013 dần đi vào hoạt
động. Tổng doanh thu trong quý III/2014 đạt gần 563 tỷ
đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng
bán cũng tăng 12%, đạt 499 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp
chỉ đạt 54 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau
thuế âm gần 4 tỷ đồng, trong khi 9 tháng đầu năm 2014,
công ty lãi 0,43 tỷ đồng.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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FDI vào Trung Quốc phục hồi trong tháng 9

Sức mua vàng tháng 9 ước tính đạt 95 tấn, tăng rất mạnh so với 15-20 tấn tháng 9/2013,
Bachhraj Bamalwa, giám đốc Liên đoàn Trang sức và Đá quý Toàn Ấn, cho biết. Chính
phủ Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu lần thứ 3 hồi tháng 8 năm ngoái sau khi ban hành
quy định buộc nhà nhập khẩu vàng phải cung cấp 20% lượng nhập khẩu cho nhà chế tác
trang sức để tái xuất. Năm 2013, Ấn Độ chiếm 25% nhu cầu vàng toàn cầu. Tháng
9/2014 nhập khẩu vàng của nước này đạt 3,75 tỷ USD, tăng 450% so với cùng kỳ năm
2013.
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Sau khi xuống thấp nhất 4 năm, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc
đã tăng trở lại trong tháng 9. Lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung
Quốc tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, lên 9,01 tỷ USD. Trước đó, FDI
vào Trung Quốc đã giảm 14% hồi tháng 8. Tuy nhiên, tổng vốn FDI vào Trung Quốc
trong 9 tháng đầu năm nay lại giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 87,36 tỷ
USD. Trong 10 nước đầu tư nhiều nhất vào Trung Quốc, lượng FDI từ Hàn Quốc và Anh
tăng mạnh nhất, lần lượt tăng 32,5% và 32,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

-150.35

-98.32 3,841.40

(Cập nhật 17h142' ngày 16/10/2014) Trang 1
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Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

587.17

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 17,12 điểm, tức 2,83% so với cuối phiên trước, đóng
cửa tại 587,17 điểm, Thị trường giảm mạnh đồng loạt, với 226 mã rớt
giá, trong khi chỉ có 25 mã tăng và 54 mã đứng giá. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 169,57 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch 3.169,28 tỷ đồng.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt mức giảm trên thị trường trong phiên
này, thể hiện qua việc chỉ số VN30Index giảm 17,87 điểm, tức 2,79%,
xuống 623,76 điểm. Nhóm dầu khí là tâm điểm của phiên bán mạnh
này, trong đó PVD giảm gần hết biên độ cho phép, để mất tới 5.500
đồng/cổ phiếu. Tiếp đó, PXS giảm mạnh 2.300 đồng, PET giảm 1.400
đồng, PVT giảm 1.100 đồng...FLC dẫn đầu về thanh khoản với hơn
16,1 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Tiếp đó là ITA đạt
hơn 8,46 triệu cổ phiếu; VHG đạt hơn 7,52 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 251,6 tỷ đồng. Trong
đó họ tập trung bán ròng mạnh PVD, HVG, VIC. Mua ròng KBC,
TDH..Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã tiếp tục bán ròng 7,8 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 560.756 cổ phiếu. SHB và
VCG bị bán ròng mạnh nhất, trong đó mua ròng PVX và IVS. 

Chỉ số HNX-Index giảm 2,36 điểm, tức 2,64%, xuống 87,20 điểm. Thị
trường ghi nhận 198 mã giảm, 51 mã tăng và 117 mã đứng giá và
không có giao dịch. Tổng khối lượng giao dịch đạt 85,71 triệu đơn vị,
với giá trị giao dịch đạt 1.164,15tỷ đồng. Toàn bố số mã có thanh khoản
tốt nhất trên sàn đều giảm giá. Trong đó, PVX giảm 500 đồng (-7,81%),
xuống 5.900 đồng với 12,52 triệu đơn vị được khớp; SHB giảm 300
đồng (-3,37%), xuống 8.600 đồng với 8,9 triệu đơn vị được khớp. Tiếp
đến là các mã KLS, PVS, SCR, SHS, KLF, FIT… Chỉ số HNX30Index
giảm 6,73 điểm, tức 3,73%, xuống 173,93 điểm. Với lượng khớp tăng
vọt đạt hơn 14 triệu đơn vị, PVX kiên cường dẫn đầu thanh khoản toàn
sàn. SHB tiếp tục đứng thứ hai đạt hơn 3,3 triệu đơn vị. Tiếp đến là các
mã: KLS (hơn 6 triệu đơn vị), PVS (hơn 4,8 triệu đơn vị), SCR (gần 4,7
triệu đơn vị)...

BÁN 21,880,440 2,446,590

Trang 2



CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

17/10/2014

THỨ SÁU

Thị trường đã có phiên bán tháo với hàng loạt các mã
giảm giá, thậm chí là giảm sàn. Vn-Index đóng cửa ở
mức điểm thấp nhất trong ngày, để mất 17.12 điểm,
tương đương mức giảm 2.83% xuống 587.17 điểm. Đây
cũng là mức giảm mạnh nhất của chỉ số này từ cuối
tháng 5 tới nay. Với phiên giảm mạnh này, nhà đầu tư lo
ngại về đợt báo tháo giống hồi tháng 5. Thanh khoản
phiên nay gấp đôi với phiên trước đạt hơn 165 triệu đơn
vị. Các chỉ báo như MACD và RSI suy yếu nhưng chưa
hình thành tín hiệu bán. Trong khi MFI giảm mạnh trở lại
cho tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Điểm tích
cực ở thời điểm này là MFI giảm mạnh về vùng quá bán
nên áp lực bán có thể được giảm bớt trong các phiên
tới, và đường giá hiện tại đã giảm ra khỏi dải Bollinger
nên có thể lực cầu kéo đường giá quay trở lại vào trong
dải. Xu thế đi ngang bị phá vỡ. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại
với VN-Index là 580 điểm. 
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HNX-Index cũng có diễn biến tương tự sàn Hose khi
đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên và giảm sát
về ngưỡng hỗ trợ 87 điểm. Chốt phiên, HNX- Index để
mất 2.64% xuống 87.2 điểm. Thanh khoản tăng hơn
40% trên sàn này. Số mã giảm điểm gia tăng với 198
mã giảm giá, 51 mã tăng giá. Một loạt các chỉ báo
MACD và RSI đều giảm mạnh và cắt xuống dưới đường
tín hiệu. MFI cũng giảm mạnh trở lại cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Đóng cửa với cây nến đỏ
thân dài thể hiện tâm lý tiêu cực bao trùm toàn thị
trường. Hiện tại dải Bollinger vẫn đang đi ngang, cùng
với STO giảm mạnh về vùng quá bán nên cơ hội cho
nhịp phục hồi gia tăng tại vùng 87 điểm. Tuy nhiên, dòng
tiền hiện tại khá thận trọng, do đó nhịp phục hồi sẽ rất
ngắn. 

95 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Làn sóng bán tháo lan rộng sang khu vực châu Á khiến chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương xuống thấp nhất
hơn 6 tháng. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,2% xuống 134,94 điểm vào lúc 16h21 tại Hong
Kong, ghi nhận mức thấp nhất kể từ ngày 25/3. Làn sóng bán tháo chứng khoán bắt đầu lan rộng trên toàn cầu
ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay 16/10 trước những lo ngại về rủi ro địa chính trị, diễn biến dịch bệnh Ebola
và tình hình tăng trưởng chậm chạp tại Trung Quốc và châu Âu. Các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực
châu Á cũng bị ảnh hưởng rất mạnh từ đợt bán tháo này. Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,7% sau
khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết, nguồn cung tiền và tổng tín dụng tăng chậm hơn so với dự
báo trong tháng 9. Ngược lại, lượng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Trung Quốc lại bất ngờ tăng trở lại sau
khi giảm 14% hồi tháng 8. Ngoài ra, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,22%, Kospi của Hàn Quốc giảm
0,4%, Straits Times của Singapore giảm 1,39%. Ngược lại, S&P/ASX 200 lại tăng 0,2%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 17/10/2014

Cùng với xu thế giảm mạnh của TTCK thế giới, TTCK trong nước cũng có phiên bán tháo trên diện rộng. Cả 2
sàn có phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 5 tới nay. Ngưỡng hỗ trợ 594 đã bị phá vỡ do đó xu thế giảm
ngắn hạn còn tiếp diễn với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của Vn-Index là 580 điểm. Đà bán có thể giảm bớt trong
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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.

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với VN-Index là 580 điểm, ở phiên ngày mai ngưỡng này có thể giúp nâng đỡ đường giá
trong một vài phiên. Tuy nhiên rủi ro hiện tại vẫn rất lớn đối với nhà đầu tư mua mới. Như các bản tin trước
chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt ở mức thận trọng là 40/60. Tiếp tục
đứng ngoài quan sát thị trường.
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phiên kế tiếp nhưng tâm lý nhà đầu tư khá yếu nên xu thế giảm sẽ còn tiếp diễn. 

Trang 4

Các mã vốn hóa lớn tiếp tục bị khối ngoại bán ròng là nguyên nhân chính kéo chỉ số giảm mạnh và ảnh hưởng
đến tâm lý chung của thị trường. Sự rút vốn của giới đầu tư khỏi TTCK thế giới đã diễn ra trong gần 1 tháng nay
do lo ngại về kinh tế thế giới phục hồi yếu, tăng trưởng chậm chạm tại Trung Quốc và Châu Âu, Feb sớm tăng
lãi suất dẫn tới tình trạng dòng vốn gia rẻ rút khỏi các thị trường mới nổi, . Ngoài ra đại dịch Ebola đang là thông
tin đang lo ngại cho thế giới. Điều này khiến các thị trường chứng khoán cả Châu Âu, châu Mỹ và Châu Á đều
giảm sâu. Phiên nay, khối ngoại tiếp tục bán ròng cả 2 sàn, gần 260 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Nhóm PVD, HVG,
VIC, HPG, SSI, GAS, KDC, MSN…là những cổ phiếu bị bán ra mạnh nhất ở phiên hôm nay, đây cũng là nhóm
bị bán ròng liên tiếp trong tuần này. Mặc dù ở phiên nay, cầu đã trở lại giúp thanh khoản được đẩy lên cao,
nhưng dấu hiệu bán ra vẫn chưa dừng lại ở những phút cuối. Chúng tôi cho rằng, xu thế thị trường đã xấu đi và
cả 2 chỉ số sẽ tiến về vùng hỗ trợ thấp hơn trong các phiên tới. Mặc dù, ở phiên mai thị trường có thể tạm
chững lại nhưng rủi ro của thị trường hiện tại vẫn rất lớn. Vì ngoài rủi ro trên thì áp lực margin cũng là điều cần
được lưu ý. Câu hỏi đặt ra là thị trường sẽ giảm về mức nào và vùng nào thị trường sẽ được cân bằng.

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.




