
VFC: Lãi 9 tháng 33 tỷ đồng, vượt tới 117% kế hoạch
Sau khi giảm khá mạnh trong tuần trước, tỷ giá USD/VND đã có sự hồi nhẹ trong tuần
này, với giá bán đồng bạc xanh tăng từ 0,09% đến 0,16% so với tuần trước. Hiện

CTCP Vinafco (VFC) đã thông qua kết quả 9 tháng với
doanh thu đạt gần 840 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm.

Năm 2014, TPH đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 2,2
tỷ đồng. Như vậy, với mức lợi nhuận trước thuế 9 tháng
đầu năm 2014 là hơn 1,32 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành
60% kế hoạch lợi nhuận cả năm. BCTC quý III/2014, với
doanh thu thuần đạt hơn 5,1 tỷ đồng, giảm không đáng kể
so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công
ty đạt hơn 249 triệu đồng, tăng 66,37% so với quý III/2013.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

VAMC giảm lãi các khoản nợ xấu VND xuống 10,3%/năm 

Giá bán USD phổ biến ở mức 21.270 đồng, tăng 0,09-0,16% tuần qua 

Theo đó, lãi suất áp dụng với các khoản nợ bằng VND là 10,3%/năm, giảm so với mức
10,7%/năm trước đó. Lãi suất các khoản nợ xấu bằng USD cũng được điều chỉnh từ
mức 4,8%/năm xuống 4,7%/năm trong khi lãi suất cho các khoản nợ xấu bằng Euro giữ
nguyên mức 5,7%/năm. Mức lãi suất này áp dụng đối với các khoản nợ xấu được
VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý IV/2014 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày
31/12/2014). Đây là lần thứ 3 VAMC công bố điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng với các
khoản nợ xấu. Trong quý III/2014, VAMC giữ nguyên lãi suất các nợ VNĐ nhưng giảm
lãi suất các khoản nợ bằng 2 loại ngoại tệ là USD và Euro.

PGD sẽ chi 90 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2014
PGD sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%. Ngoài ra,
công ty cũng đã có một loạt các thay đổi đối với các vị trí
nhân sự chủ chốt. Hiện PGD có 60 triệu cổ phiếu đang
lưu hành. Do đó, công ty cần chi một khoản 90 tỷ đồng để
trả cổ tức này. PGD cũng vừa công bố kết quả kinh doanh
quý 3/2014 với lợi nhuận ròng 65,6 tỷ đồng. Lũy kế 9
tháng, công ty lãi ròng 151 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch.

TPH: 9 tháng hoàn thành 60% kế hoạch cả năm 
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Chiều 16/10 (giờ địa phương), Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 10 (ASEM 10) đã chính
thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị của thành phố Milan, Italy. Tham dự có lãnh đạo
cấp cao của 53 thành viên Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), gồm 21 quốc gia châu Á, 30
quốc gia châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) cùng Ban Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu
Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Hội
nghị. Hội nghị Cấp cao ASEM 10 sẽ tiếp tục các cuộc họp trong ngày 17/10, trong đó có
phiên họp về "Tăng cường đối thoại và hợp tác Á-Âu và tương lai ASEM".

Khai mạc Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 10

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Tháng 9, tỷ lệ lạm phát của khu vực eurozone tiếp tục giảm thấp, nhấn mạnh khó khăn
mà chính phủ liên minh phải đối mặt. Giá tiêu dùng của khu vực đồng tiền chung euro
chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, ghi nhận mức thấp nhất kể từ
tháng 10/2009. Trước đó trong tháng 8, giá tiêu dùng tăng 0,4% so với cùng kỳ năm
ngoái. Mặc dù giá tiêu dùng chung của cả khu vực tăng nhưng lạm phát hàng năm tại
Hy Lạp, Tây Ban Nha, Italia, Slovenia và Slovakia lại đồng loạt giảm. Những số liệu trên
chứng tỏ, áp lực lạm phát tại khu vực đồng euro đang có xu hướng giảm, dấy lên lo ngại
về nguy cơ quay trở lại thời kỳ giảm phát của khu vực.
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Eurozone: Lạm phát tháng 9 xuống thấp nhất 5 năm 

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cải thiện ấn tượng trong tuần trước, khi số đơn xin trợ
cấp thất nghiệp mới trong tuần và trung bình tháng đều giảm xuống thấp nhất kể từ năm
2000. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 11/10
giảm mạnh 23.000 đơn xuống 264.000 đơn. Đây là con số thấp nhất kể từ tháng 4/2010.
Số liệu công bố tuần trước cũng cho thấy, lần đầu tiên kể từ năm 2006, số đơn xin trợ
cấp thất nghiệp mới duy trì dưới ngưỡng 300.000 trong 4 tuần liên tiếp.
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Lợi nhuận sau thuế của quý III năm 2014 chỉ đạt 254 triệu
đồng, giảm 86,90% so với quý III năm 2013. Theo giải
trình của công ty, nguyên nhân chủ yếu là do trong quý III
năm 2014 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm
31,49%, doanh thu tài chính giảm 39,61% so với quý III
năm 2013. Trong khi Chi phí khác tăng khá từ 11,8 triệu
đồng lên 344 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi
nhuận sau thuế của AAM đạt 8,54 tỷ đồng.

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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AAM: Lợi nhuận quý III giảm mạnh, 9 tháng hoàn
thành 98% kế hoạch 

Giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom Tokyo tăng mạnh nhất 7 tháng sau khi Thái Lan lên
kế hoạch bắt đầu mua cao su tạm trữ nhằm tăng giá bán. Giá hợp đồng giao tháng
3/2015 trên sàn Tocom tăng 4,%, mức tăng lớn nhất kể từ 11/3 lên 191 yen/kg (1.796
USD/tấn) và đạt 188,9 yen lúc 11h30 giờ địa phương. Tuần này giá cao su đã tăng
5,7%, ghi nhận tuần thứ 2 tăng liên tiếp. Cũng trong tháng này, các quan chức ngành
cao su từ Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Campuchia và Hiệp hội Cao su
Quốc tế (IRCo) đã nhất trí hạn chế bán cao su dưới mức giá hiện tại.

Dow Jones 16,117.24

Giá cao su tăng mạnh nhất từ tháng 3 khi Thái Lan mua tạm trữ

Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ xuống thấp nhất 14 năm

Techcombank là ngân hàng niêm yết giá bán cao nhất tại 21.280 đồng/USD, tăng 30
đồng, tức 0,14%, so với cuối tuần trước. BIDV và Eximbank có giá bán thấp nhất, cùng
ở mức 21.265 đồng/USD, cùng tăng 25 đồng, tức 0,12%, so với cuối tuần trước.
Vietcombank hiện niêm yết giá mua ở mức cao nhất là 21.220 đồng/USD, tiếp đến là
BIDV với 21.215 đồng/USD.

Lợi nhuận sau thuế cũng vượt tới 117% kế hoạch khi đạt
33 tỷ đồng. HĐQT cũng thống nhất các giao dịch nhằm
chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của VFC
tại các công ty Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long,
CTCP Cảng Cửa Cấm và Công ty Gemadept (GMD).
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Kết thúc phiên chiều cuối tuần, VN-Index giảm 1,89 điểm (-0,32%),
xuống 585,28 điểm với số mã tăng hơn gấp đôi số mã giảm. Trong khi
VN30-Index tăng 1,01 điểm (+0,16%), lên 624,77 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 130,53 triệu đơn vị, giá trị 2.524,95 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 12,5 triệu đơn vị, giá trị 269,6 tỷ
đồng, với những giao dịch đáng chú ý như 4 triệu cổ phiếu OGC, giá trị
44,4 tỷ đồng, 2,2 triệu cổ phiếu VTF, giá trị 48,38 tỷ đồng, 1,39 triệu cổ
phiếu VCB, giá trị 35,2 tỷ đồng, 1,85 triệu cổ phiếu FPT, giá trị 85,91 tỷ
đồng. Ngoài nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán cũng đảo chiều
thành công với mức tăng 500 đồng (+1,75%) ở SSI, lên 29.100 đồng
với 5,43 triệu đơn vị được khớp. HCM tăng 600 đồng (+1,67%), lên
36.600 đồng

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trong khi trên HNX, cả 2 chỉ số chính của sàn này đều tăng điểm với
số mã tăng cũng nhiều gấp hơn 2 lần số mã giảm giống như trên
HOSE. Trong đó, HNX-Index tăng 0,44 điểm (+0,5%), lên 87,64 điểm,
HNX30-Index tăng 1,63 điểm (+0,94%), lên 175,55 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 85,21 triệu đơn vị, giá trị 1.186,9 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,52 triệu đơn vị, giá trị 16,87 tỷ đồng.
KLF từ mức giảm 300 đồng đã đảo chiều thành tăng vọt 800 đồng
(+7,34%), lên 11.700 đồng, mức cao nhất ngày với 21,1 triệu đơn vị
được khớp. Trong đó, riêng ATC đã được khớp 3,86 triệu đơn vị. PVX
cũng đảo chiều tăng 200 đồng (3,39%), lên 6.100 đồng khi đóng cửa
với 10,97 triệu đơn vị được khớp. FIT nới rộng đà tăng, lên mức cao
nhất trong ngày 26.200 đồng khi đóng cửa. Các mã chứng khoán, dầu
khí, bất động sản cũng đồng loạt có được sắc xanh, ngoại trừ PVS
chịu mức giảm 900 đồng khi đóng cửa do bị khối ngoại chốt lời mạnh.

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 367,5 tỷ đồng, tương
ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 8,85 triệu cổ phiếu. PVD, GAS, HPG
là top cổ phiếu tiếp tục bị bán ròng mạnh. Trong khi họ mua vào VCB,
HSG, DVP. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã tiếp tục bán ròng 27,9 tỷ
đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt hơn 334.400 cổ phiếu. PVS
và VCG là top bị bán ròng mạnh, trong khi mua ròng mạnh PVC và IVS.
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Thu hẹp đà giảm về cuối phiên, VN-Index chỉ còn giảm
1.89 điểm xuống 585.28 điểm. Thanh khoản giảm so
với phiên trước đó, giao dịch ở trạng thái thận trọng.
Trong phiên có lúc Vn-Index giảm xuống mức thấp nhất
là 577 điểm. Thanh khoản phiên nay gấp đôi với phiên
trước đạt hơn 165 triệu đơn vị. Các chỉ báo như MACD
và RSI giảm mạnh khỏi đường tín hiệu và 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 STO 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.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với VN-Index là 580 điểm. Trong
trường hợp tuần tới ngưỡng này không giữ được thì
VN-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ tiếp theo là 560
điểm.
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Phục hồi thành công về cuối phiên khi không bị ảnh
hưởng nhiều của nhóm vốn hóa lớn. Chốt phiên, HNX-
Index xanh nhẹ , tăng 0.44 điểm lên 87.64 điểm. Thanh
khoản không thay đổi nhiều so với phiên trước. Nhóm
chứng khoán và bất động sản giao dịch khởi sắc hơn.
Các chỉ báo như MACD và RSI giảm mạnh khỏi đường
tín hiệu và 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 STO giảm mạnh về
vùng quá bán nên áp lực bán có thể được giảm bớt
trong các phiên tới, và với việc dải Bollinger vẫn duy trì
đi ngang trên sàn này hỗ trợ cho đường giá trong các
phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là 87
điểm. Trong trường hợp tuần tới ngưỡng này không giữ
được thì HNX-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ tiếp theo
là 85 điểm.

95 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm

605 điểm

YếuYếu 87 điểm

Trang 3
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/10/2014

Sau phiên giao dịch hoảng loạn trước đó, cả 2 sàn mặc dù đã có những phút giảm sâu trong phiên hôm nay
nhưng lực cầu giá thấp đã giúp thị trường tạm thời cân bằng ở phút cuối và dòng tiền lúc này tập trung vào
nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, trong khi vẫn tiếp tục bán ra dòng dầu khí. Xu thế giảm vẫn duy trì
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Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương ghi nhận tuần thứ 6 giảm liên tiếp. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình
Dương giảm 0,7% xuống 133,83 điểm vào lúc 16h16 tại Hong Kong. Tuần qua, thị trường chứng khoán châu Á
chịu tác động mạnh bởi làn sóng bán tháo trên toàn cầu. Lo ngại về tình hình tăng trưởng chậm chạp tại Trung
Quốc, bất ổn tại Hong Kong và quan điểm thận trọng và kiên trì của Fed trong vấn đề nâng lãi suất cũng là yếu
tố khiến thị trường chứng khoán khu vực biến động mạnh trong cả tuần. Hầu hết các thị trường chứng khoán
lớn tại châu Á đều giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay 17/10. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,4%,
Kospi của Hàn Quốc giảm 1%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,7%. Cùng với đó, S&P/ASX 200
của Australia tăng 0,3% và Straits Times của Singapore tăng 0,43%. 

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.
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trong tuần tới với áp lực bán tiếp tục gia tăng trong đầu tuần.

Thị trường không hệ có dấu hiệu lực cầu đẩy lên trong đầu giờ sáng vì phần lớn thời gian giao dịch hôm nay
dòng tiền khá thận trọng và nhiều thời điểm bảng điện tử như đứng yên. Chỉ đến phiên chiều, áp lực bán ồ ạt
khiến có lúc Vn-Index chạm ngưỡng 577.79 điểm, để mất tới hơn 10 điểm so với gia tham chiếu. Và ở những
phút cuối, dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán và bất động sản tiêu biểu như SSI, HCM, SHS, NTL, SCR…đã
giúp dòng tiền được đẩy mạnh vào thị trường. Tín hiệu bắt đáy lúc này trở nên mạnh dạn hơn. Trong khi phiên
nay khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh trên cả 2 sàn với giá trị bán ròng đạt gần 400 tỷ đồng. Đây là mức
bán ròng cao nhất của tuần này, nhóm tập trung bị bán ròng tiếp tục là nhóm dầu khí như GAS, PVD,
PVS…Đây tiếp tục là ẩn só cho các phiên giao dịch tới, liệu áp lực bán ra của khối ngoại có giảm bớt ở nhóm
này, và một điều nữa là lượng margin ở nhóm cổ phiếu này khá lớn cũng gây ra hiệu ứng domino cho xu thế
giảm giá của nhóm này. Đây là nhóm ảnh hưởng nhiều đến Index, cũng như xu thế chung của thị trường trong
thời gian qua. Mặc dù vậy, nhiều cổ phiếu bất động sản và chứng khoán đã về vùng giá hấp dẫn, cùng với triển
vọng kết quả kinh doanh khả quan đã khiến dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu này. Thị trường bắt đáy ở
vùng hỗ trợ 580 điểm đối với VN-Index đã được kỳ vọng từ phiên trước. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ giúp thị
trường tạm thời chững lại đà giảm. Mặc dù vậy, áp lực bán sẽ gia tăng trong tuần tới khi giá phục hồi. Và nhịp
phục hồi của VN-Index chỉ được kỳ vọng kéo dài đến phiên thứ 2 và sau đó Vn-Index quay lại test ngưỡng hỗ
trợ 580 điểm.

Mặc dù phiên nay thị trường đã thu hẹp đà giảm nhưng xu thế giảm vẫn duy trì trên sàn này, do đó nhà đầu tư
tiếp tục chiến thuật giao dịch thận trọng. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặc khoảng
40/60 và việc mua vào để giảm giá vốn nên được thực hiện trong những phiên thị trường giảm và ở vùng hỗ
trợ của 2 chỉ số. 

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.
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