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Kỳ họp toàn thể cuối năm của Quốc hội khai mạc sáng nay (20/10) tại Hà Nội, kéo dài
đến hết ngày 28/11, tại tòa nhà mới khai trương sau 5 năm xây dựng. Hai phần ba thời
lượng của kỳ họp dành cho công tác xây dựng pháp luật, thời gian còn lại các đại biểu
sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2014, kế hoạch 2015, xem xét quá
trình tái cơ cấu kinh tế cũng như nhiều vấn đề thời sự quan trọng khác của đất nước.
Ngay trong sáng 20/10, Quốc hội nghe 7 báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của các ủy
ban thuộc Quốc hội xung quanh tình hình kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, đề
án đổi mới sách giáo khoa và phần tổng hợp ý kiến cử tri.

Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8, khóa XIII

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của PVD đã vượt 16% kế
hoạch năm (1.650 tỷ đồng). Chiến dịch khoan của khách
hàng kéo dài đến cuối quý II/2015, sau đó nhiều khả năng
sẽ mở rộng chiến dịch khoan thêm 11 tháng nữa. Các
dịch vụ liên quan đến khoan vẫn giữ tốc độ tăng trưởng
tốt như đo địa vật lý giếng khoan khai thác, đo khí
karota,...Dự án đầu tư giàn khoan PV DRILLING VI vẫn
đang thực hiện đúng tiến độ, dự kiến đưa giàn vào hoạt
động từ đầu tháng 3/2015.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tỷ lệ nợ xấu đến hết tháng 8 là 3,9%

Ngân hàng đồng loạt tăng tỷ giá, giá vàng SJC giảm nhẹ

Đây là số liệu NHNN mới bổ sung báo cáo trình Quốc hội. Sáng nay (20/10), Chủ nhiệm
Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban
của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm
vụ năm 2015. Theo báo cáo, việc xử lý nợ xấu mới đạt 17% so với kế hoạch. Nợ xấu
của các ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại. Cuối tháng 7, NHNN cho biết
tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 4,17%, tăng so với mức 3,61% cuối năm 2013. Báo
cáo của Ngân hàng Nhà nước mới bổ sung hôm qua cho biết tỷ lệ nợ xấu đến cuối
tháng 8 là 3,9% trên tổng dư nợ.

VHG lãi sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng quý III/2014, gấp
2,4 lần cùng kỳ
Doanh thu tăng trong chi giá vốn tăng ít hơn, khiến lợi
nhuận gộp gấp 17 lần cùng kỳ, đạt hơn 54 tỷ đồng. Biên
lợi nhuận gộp tăng từ 4% lên 33%. Sau khi trừ đi các chi
phí, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 52,73 tỷ đồng,
tăng 150% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công
ty đạt 309 tỷ đồng doanh thu và gần 81 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế, hoàn thành 88% kế hoạch doanh thu và vượt
8% kế hoạch lợi nhuận
PV Drilling vượt 16% kế hoạch năm

Vinafco thị giá 10.000 đồng, trả cổ tức 27% bằng tiền
ầ ế ồề ổ
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Dược Hậu Giang lãi 142 tỷ đồng quý III, giảm 32% so
với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Kinh doanh địa ốc Him Lam vừa chính thức ký kết hợp đồng hợp tác
phân phối dự án khu căn hộ cao cấp Him Lam Chợ Lớn với các nhà môi giới bất động
sản. Theo đó, Him Lam mở bán 352 căn hộ trong đợt mở bán đầu tiên này với giá từ
17,7 triệu đồng/m2. Diện tích căn hộ từ 96,6 m2 đến 108 m2. Khách hàng mua nhà
trong đợt này sẽ chỉ thanh toán 50% hợp đồng. 50% còn lại sẽ được trả từ 2 đến 4 năm.
Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện phần thô. Dự kiến, Him Lam sẽ giao nhà trong
quý III/2015. Him Lam Chợ Lớn do CTCP Him Lam làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở vị trí
trung tâm Sài Gòn – Chợ Lớn.

Dow Jones 16,380.41

Mở bán 352 căn hộ cao cấp Him Lam Sài Gòn

Nga: Hoạt động đầu tư tiếp tục suy yếu trong tháng 9

Sáng nay, tỷ giá tại hầu hết các ngân hàng tăng khoảng 10-15 đồng, trong khi giá vàng
SJC giảm 30 nghìn đồng/lượng so với cuối tuần trước. Hiện tỷ giá tại Vietcombank là
21.220 – 21.270 VND/USD, không đổi so với tuần trước. Trong khi đó, tăng 10 đồng cả
mua vào và bán ra, giá USD tại ACB và Eximbank lên 21.210 – 21.280 VND/USD. Tăng
15 đồng, tỷ giá tại BIDV lên 21.230 – 21.280 VND/USD. Tăng 10 đồng mua vào, 5 đồng
bán ra, tỷ giá tại DongABank là 21.230 – 21.275 VND/USD. Tỷ giá tại LienVietPostBank
là 21.200 – 21.270 VND/USD.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/10/2014. Cổ tức
đợt 2 năm 2013 của tỷ lệ 7%, sẽ được thanh toán vào
ngày 19/11/2014. Tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20% sẽ
được thanh toán vào ngày 31/12/2014. Hội đồng quản trị
VFC ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với
doanh thu gần 840 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt
hơn 33 tỷ đồng, vượt 117% kế hoạch năm. �

15.54

S&P 500

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế là 413 tỷ đồng, giảm
8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 516 tỷ đồng,
đạt 75% kế hoạch năm. Dược Hậu Giang giải trình lợi
nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ là do năm 2013 phát
sinh khoản thu nhập từ việc chuyển nhượng thương hiệu
Eugica là 122 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng là
4.740 tỷ đồng.
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Mỹ: Tổng thống Obama ký sắc luật siết chặt bảo mật thẻ tín dụng

Cục Thống kê Liên bang Nga cho biết, vốn đầu tư giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái
trong tháng 9 sau khi đã giảm 2,7% trong tháng trước đó. Con số này cũng cao hơn dự
đoán của các chuyên gia. Kể từ đầu năm 2014 đến nay, hoạt động đầu tư tại Nga liên
tục suy yếu, trừ tháng 6, trái ngược với xu hướng phục hồi của lĩnh vực sản xuất. Cục
Thống kê cũng cho biết, lương thực tế giảm 1% trong tháng 9, khiến chi tiêu hộ gia đình
cũng giảm mạnh. Các chuyên gia dự báo, kinh tế Nga sẽ giảm 0,3% trong quý IV và
không tăng trưởng trong cả năm nay. �
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU 8,764.04

15,111.23

Theo sắc luật trên, kể từ tháng 1/2015, các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của chính phủ sẽ
được gắn thêm chip và số PIN để đảm bảo tính bảo mật. Chip gắn trên thẻ có chức
năng lưu trữ thông tin, xử lý mã hóa thông tin đầu vào và đầu ra. Khi thực hiện thanh
toán tại điểm kinh doanh, thẻ chip sẽ gửi thêm một thông báo mật nhằm xác minh mỗi
giao dịch, khiến tội phạm không thể đánh cắp thông tin để làm giả thẻ. Tính đến cuối
năm 2013, Mỹ là quốc gia sử dụng nhiều thẻ nhất thế giới với khoảng 1,2 tỷ thẻ tín
dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được lưu hành. Trung bình mỗi người Mỹ trưởng thành

-86.23

-27.95 4,005.23

(Cập nhật 17h30' ngày 20/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước được lưu hành. Trung bình mỗi người Mỹ trưởng thành
có 5 thẻ.
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VN-Index tăng 3,96 điểm (+0,68%), lên 589,24 điểm. VN30-Index tăng
3,32 điểm (+0,53%), lên 628,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt
82,44 triệu đơn vị, giá trị 1.531,42 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận 7 triệu đơn vị, giá trị 135 tỷ đồng và chủ yếu được thực hiện
trong phiên chiều với giao dịch đáng chú ý của ITA, KBC và FLC khi
được sang tên lần lượt 1,4 triệu đơn vị, 1,18 triệu đơn vị và gần 1,09
triệu đơn vị, giá trị 10,72 tỷ đồng, 19 tỷ đồng và 11,44 tỷ đồng. Ngoài ra, 
còn có giao dịch hơn 0,84 triệu cổ phiếu VCB, giá trị 21,2 tỷ đồng.
Trong khi các mã lớn thì GAS cũng chỉ còn giữ được mức tăng 2.000
đồng, giảm 1 bước giá so với phiên sáng, VIC, MSN, VCB cũng lùi 1
bước giá so với phiên sáng, còn VNM quay đầu giảm 1.000 đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 38,5 tỷ đồng (giảm
89,5% so với giá trị bán ròng phiên hôm qua). Tập trung bán ròng PVD,
VIC, HAG…Ở chiều ngược lại họ mua ròng VCB, HPG. Trên sàn HNX,
khối ngoại cũng đã có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp, đạt hơn 10,4 tỷ
đồng, xét về khối lượng, họ đã mua ròng trở lại 263.380 cp. Top bán
ròng là PVC, PVS. Mua ròng trên HNX là IVS, SHB...

HNX-Index lại giảm 0,36 điểm (-0,42%), xuống 87,27 điểm. HNX30-
Index giảm 1,66 điểm (-0,94%), xuống 173,9 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch 59,24 triệu đơn vị, giá trị 800,23 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận 8,36 triệu đơn vị, giá trị 71,46 tỷ đồng. KLF đảo chiều thành
công nhờ sự đột biến trong đợt ATC với lượng khớp gần 4 triệu đơn vị
ở mức giá cao nhất ngày 11.800 đồng, tăng nhẹ 1 bước giá. Kết thúc
phiên, mã này được khớp hơn 14 triệu đơn vị. Trong khi đó, ACB, PVS
vẫn chìm trong sắc đỏ, thậm chi PVS còn nới rộng đà giảm điểm.
Ngoài ra, PVC cũng quay đầu giảm giá trong phiên chiều, cùng với một
số mã chứng khoán lớn trên sàn này, khiến HNX-Index trái chiều với
VN-Index.

BÁN 5,150,300 967,220

Trang 2
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Phục hồi sau chuỗi phiên giảm mạnh trước đó, Vn-
Index tăng 3.96 điểm lên 589.24 điểm. Đây không phải
là mức đóng cửa cao của phiên. Thanh khoản sụt giảm
hơn 40% so với phiên trước đó với khối lượng khớp
lệnh chỉ đạt hơn 75 triệu đơn vị. Sự thận trọng tiếp tục
được đẩy lên cao. 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 vẫn trong vùng quá bán nên áp lực bán có thể
được giảm bớt trong các phiên tới. Hiện tại đường giá
vẫn đang dao động ở phía trên đường hỗ trợ xu thế
tăng giá dài hạn là MA(200) – là vùng hỗ trợ 580 điểm.
Trong trường hợp tuần nàyi ngưỡng 580 điểm không
giữ được thì VN-Index có thể tiến về vùng hỗ trợ tiếp
theo là 560 điểm.
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Phục hồi trong phiên sáng nhưng áp lực bán gia tăng
khiến HNX-Index giảm giá ở thời điểm đóng cửa. Chốt
phiên, HNX-Index để mất 0.36 điểm xuống 87.27 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh so hơn 42% so với phiên
trước đó với khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 50 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 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 này ngưỡng
87 điểm không giữ được thì HNX-Index có thể tiến về
vùng hỗ trợ tiếp theo là 85 điểm.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Giá dầu phục hồi, doanh thu của doanh nghiệp tăng vượt dự tính và niềm tin tiêu dùng lên cao nhất 7 năm là
những yếu tố đẩy chứng khoán Mỹ tăng. Chỉ số S&P 500 tăng 1,3% lên 1.886,76 điểm vào lúc 16h00 tại New
York. Chỉ số này đã giảm 1% trong cả tuần, ghi nhận tuần thứ 4 giảm điểm liên tiếp. Đối với S&P 500, đây cũng
là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2011. Chỉ số Dow Jones tăng 1,6% xuống 16.380,41 điểm, ghi nhận phiên
tăng điểm đầu tiên trong 7 ngày qua. Chứng khoán ở thị trường mới nổi có mức tăng cao nhất trong 2 tuần khi
chính phủ Trung Quốc tăng cường các biện pháp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Chỉ số MSCI tăng 1% lên
986.46 lúc 9h12phut theo giờ London. Chỉ số MSCI đã tăng ngày thứ 2, đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ
7.02.2014 sau 6 ngày lao dốc. Thị trường giảm mạnh là do lo ngại giảm phát ở Châu âu và lo ngại thu hẹp gói
hỗ trợ QE3. Chỉ số Hang Seng của Trung Quốc tăng 0.6% lên 10,295.52 điểm. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 21/10/2014

Thị trường đã có phiên phục hồi sau chuỗi ngày giảm mạnh, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm tới hơn 40% so
với phiên trước đó. Nhìn chung phiên tăng điểm hôm nay được đánh giá là phiên phục hồi kỹ thuật. Nhóm vốn
hóa lớn vẫn là động lực chính kéo điểm số ở phiên nay.
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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.

Mặc dù phiên nay thị trường có phiên phục hồi nhẹ 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 mặt khoảng
40/60 và việc mua vào để giảm giá vốn nên được thực hiện trong những phiên thị trường giảm mạnh và ở vùng
hỗ trợ của 2 chỉ số. �
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Áp lực bán có dấu hiệu suy yếu đặc biệt là giao dịch của khối ngoại phiên nay, họ đã giảm quy mô giao dịch cả
mua vào và bán ra, trong đó phiên nay họ chỉ bán ròng hơn 38 tỷ đồng, giảm mạnh so với quy mô bán ròng
phiên trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã phục hồi mạnh sau chuỗi ngày giảm giá như MSN, GAS, BVH,
VIC, PVD…Trong phiên, có lúc nhóm cổ phiếu này đã giúp Vn-Index tăng tới hơn 7 điểm lên 593.2 điểm. Tuy
nhiên sự thận trọng đã duy trì suốt cả phiên giao dịch khiến áp lực bán gia tăng vào cuối phiên, chốt phiên VN-
Index chỉ còn 589.2 điểm. Hiện tại, phiên phục hồi này vẫn được đánh giá là phiên phục hồi kỹ thuật tất yếu do
áp lực bán giá thấp tạm thời bị suy yếu, nhưng nếu cầu không trở lại hoặc lực cầu quá yếu sẽ khiến thị trường
phải test lại vùng hỗ trợ vừa qua. Sự phục hồi của TTCK thế giới sau một tháng giảm điểm, cùng với áp lực
bán ra của khối ngoại giảm bớt và các Index đang ở vùng hỗ trợ cứng đã giúp Vn-Index có phiên phục hồi. Tuy
nhiên, trong các phiên tới, Vn-Index sẽ test lại vùng hỗ trợ 580 điểm, đây cũng là vùng hỗ trợ tại đường
MA(200) là đường xác nhận xu thế tăng điểm dài hạn của Vn-Index. �

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.




