
THỨ SÁU
24/10/2014

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

Chỉ số IIP của Việt Nam trong tháng 10/2014 tăng 4,6% so với tháng 9 và tăng 7,9% so
với cùng kỳ năm trước – thấp hơn mức tăng 8,6% so với cùng kỳ của tháng 9. Tính
chung 10 tháng đầu năm, chỉ số IIP của Việt Nam tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2013,
thấp hơn so với mức tăng 7,6% của giai đoạn 9 tháng đầu năm. Xét theo ngành kinh tế,
chỉ số IIP của ngành chế biến, chế tạo trong 10 tháng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm
trước; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%; ngành cung cấp nước, xử lý rác
thải, nước thải tăng 6,4%; còn ngành khai khoáng tiếp tục tăng nhẹ 0,7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,9%, chỉ số tồn kho tăng 10,9% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Quý III/2014, NTP ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt
hơn 62,4 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận quý III/2014 tăng là do một số nguyên nhân cơ
bản như dự án công ty TNHH Nhựa thiếu niên Tiền Phong
Miền Trung (NTP MT) chính thức đi vào hoạt động từ
tháng 9 năm 2013 hiện vẫn trong thời kỳ được miến thuế
thu nhập doanh nghiệp. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014
NTP  hoàn thành 64% kế hoạch năm.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Gần 2 tỉ USD mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất 

Giảm tiếp lãi suất cho vay 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiều 22-10 đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng
Ngãi về việc nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Việc đối ứng 30% nguồn
vốn để gấp rút giải phóng mặt bằng đang được tỉnh khẩn trương thực hiện, đảm bảo bàn
giao đúng tiến độ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, chậm nhất là vào quý III-2016.
Phương án tối ưu đó là chọn phía tây bắc khu đô thị Vạn Tường (rộng khoảng 35,2 ha)
để làm khu tái định cư cho các hộ dân này vì quá trình giải tỏa mặt bằng gặp ít trở ngại
hơn các vị trí khác, chỉ tốn khoảng 770 tỉ đồng. Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ mở rộng
thêm 108,2 ha.

VTO: 9 tháng lãi hơn 40 tỷ đồng, tăng 72% cùng kỳ
2013 
Riêng quý III, VTO lãi 19 tỷ đồng, cao gấp 2,35 lần cùng kỳ
nhờ giảm mạnh giá vốn, lãi vay. Tính đến cuối quý, vay nợ
trả lãi của VTO đạt khoảng 955 tỷ đồng, hoàn toàn bằng
ngoại tệ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của VTO đạt
1,164 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt
40,2 tỷ đồng, tăng 71,6%, hoàn thành 96% kế hoạch năm.

NTP (mẹ): 9 tháng lãi sau thuế 214 tỷ, quý 3 tăng 24%
cùng kỳ năm trước 

VCBS sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu
Mức giảm ở hầu hết các kỳ hạn từ 0,2 đến 0,5%/năm, thấp hơn nhiều so với mức trần
NHNN đị h 6%/ ă (hiệ lãi ất h độ kỳ h d ới 12 thá t i á â hà

Ngày 28/10 tới, VCBS sẽ phát hành 200.000 trái phiếu
(t đ ới iá t ị 200 tỷ đồ ) Đâ là ô t
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RIC: 9 tháng lỗ 116 tỷ đồng, cổ phiếu thôi tăng trần lại
giảm sàn liên tục

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 900 tỷ đồng, trái phiếu kỳ hạn 10 năm là 9.000
tỷ đồng với lãi suất trúng thầu cao hơn phiên trước. Ngày 22/10/2014, Sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc
Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng. Trong đó, kỳ hạn 5 năm
gọi thầu 2.000 tỷ và kỳ hạn 10 năm gọi thầu 3.000 tỷ. Như vậy, kể từ đầu năm 2014, Kho
bạc Nhà nước đã huy động được 182.214,4725 tỷ đồng TPCP.

Dow Jones 16,461.32

Huy động 1.800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ phiên 22/10

PMI sản xuất Trung Quốc tháng 10 lên cao nhất 3 tháng

NHNN quy định 6%/năm (hiện lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng tại các ngân hàng
dao động trong khoảng 4,3 đến 6,3%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên khoảng 7%/năm).
Và tính chung từ đầu năm đến nay, mức lãi suất huy động ngắn hạn đã điều chỉnh giảm
từ 1,3 đến 1,5%/năm. Khoảng cách giữa lãi suất huy động và cho vay của các ngân
hàng hiện vẫn trong khoảng 3,5% đến 4,2%. Nếu các ngân hàng nỗ lực và thiện chí hơn
nữa, kéo mức chênh lệch này xuống còn 2,5% đến 3% sẽ tạo điều kiện, cơ hội và động
lực để các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng.

(tương đương với giá trị 200 tỷ đồng). Đây là công ty
chứng khoán đầu tiên công bố phát hành trái phiếu riêng
lẻ. Theo đó, toàn bộ số trái phiếu của VCBS sẽ được chào
bán và phân phối cho không quá 99 nhà đầu tư. Trái phiếu
được phát hành dưới hình thức ghi sổ với giá phát hành là
1 triệu đồng/trái phiếu và lãi suất 8,5%/năm (kỳ tính lãi 6
tháng). 

-24.14

S&P 500

Nhờ việc khách sạn Hoàng gia Hạ Long đi vào hoạt động
nên doanh thu tăng 59%, đạt 65.4 tỷ đồng. Tuy nhiên giá
vốn hàng bán tăng đến 74%, điều này làm cho lợi nhuận
gộp chỉ còn tăng 27%, đạt 17 tỷ đồng. Kết quả sau cùng
RIC lỗ 36.8 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 3.7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng
đầu năm cho thấy Công ty lỗ gần 116 tỷ đồng. Tính đến
30/09, lỗ lũy kế của RIC là 79.7 tỷ đồng. 

Shanghai

CHÂU Á

ồ

Hang Seng  

DAX

-36.63Nasdaq

-26.19

     CAC 40

BOE giữ nguyên lãi suất 

Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tăng lên 50,4 điểm trong tháng 10, ghi nhận mức
cao nhất 3 tháng. Con số này cao hơn mức 50,2 điểm của tháng 9. Tuy nhiên, chỉ số sản
lượng sản xuất lại xuống thấp nhất 5 tháng ở 50,7 điểm trong khi số đơn hàng mới từ thị
trường nội địa và nước ngoài đều tăng chậm lại. Nhìn chung, lĩnh vực sản xuất của
Trung Quốc vẫn chưa thực sự khỏe mạnh khi các chỉ số không tăng điểm đồng đều.
Điều này chứng tỏ các chính sách kích thích mục tiêu của chính phủ Trung Quốc chưa
thể tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bứt phá hơn. 
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Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng hôm qua 22/10, Ngân hàng Trung ương Anh
(BOE) quyết định không đưa ra bất kỳ thay đổi nào. 2 trong số 9 thành viên trong Ủy ban
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) một lần nữa bỏ phiếu ủng hộ
nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản. Đây là lần thứ ba, có 2 thành viên bỏ phiếu
ủng hộ nâng lãi suất. Tuy nhiên, do các thành viên còn lại ủng hộ duy trì lãi suất thấp
hiện tại nên lãi suất cơ bản vẫn không thay đổi, ở mức 0,5%. Tổng quy mô chương trình
mua tài sản 375 tỷ bảng Anh (474 tỷ euro) cũng được thống nhất giữ nguyên.

52.39

11.89 4,116.98

(Cập nhật 17h15' ngày 23/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

593.53

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,721.71

178

151,034,338
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, chỉ số VN-Index chốt phiên ở mức
593,53 điểm, tức giảm 8,06 điểm (1,34%). Trong phiên, 10 cổ phiếu có
mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 0,42 điểm. Trong đó,
DPM có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 0,2 điểm.
Tiếp sau đó là PHR và FLC tăng lần lượt 0,038 điểm và 0,036 điểm.
Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới
VN-Index xuống 6 điểm, trong đó, GAS có tác động mạnh nhất khiến
VN-Index giảm 3,3 điểm. Tiếp sau đó là VIC và PVD giảm lần lượt 0,6
điểm và 0,4 điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá
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87.31
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, sau khi mua ròng hơn 33,7 tỷ đồng ở phiên hôm qua,
khối ngoại đã quay trở lại bán ròng hơn 3,2 tỷ đồng. HAG, KBC và VIC
bị bán mạnh nhất trong khi mua vào PVD, IJC...Trên sàn HNX, khối
ngoại tiếp tục mua ròng hơn 18 tỷ đồng, giảm 17,4% so với giá trị mua
ròng phiên hôm qua. PVC bị bán mạnh trên sàn này trong khi mua vào
PVS và IVS.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 87,31 điểm, giảm
1,2 điểm (1,35%). Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích
cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,14 điểm. Trong đó, ACB có mức
tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,06 điểm. Tiếp sau đó là
DGC và LAS tăng lần lượt 0,02 điểm và 0,01 điểm. Bên chiều ngược
lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,85
điểm. Trong đó, PVS có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm
0,33 điểm. Kế tiếp là mã VCG và SHB giảm lần lượt 0,14 điểm và 0,1
điểm.

BÁN 9,600,470 477,000

Trang 2
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Thị trường giảm trở lại sau 3 phiên phục hồi, đóng cửa
VN-Index để mất tới 8.06 điểm xuống 593.53 điểm. Độ
rộng giảm điểm gia tăng với 178 mã giảm điểm. Thanh
khoản phiên nay tăng hơn 40% so với phiên trước, cổ
phiếu OGC đóng góp nhiều vào thanh khoản phiên nay
với khối lượng khớp đạt hơn 22 triệu đơn vị.  Phiên giảm 
điểm hôm nay về điểm số là khá mạnh nhưng tâm lý
không bán tháo như tuần trước, áp lực giảm điểm đồng
đều trên thị trường. Hiện tại các chỉ báo MACD và RSI
tạm thời phục hồi trở lại, nhưng vẫn chưa cho tín hiệu
mua trở lại. Ngoài ra, MFI hiện tại đang loanh quanh
ngưỡng 60 điểm cho thấy dòng tiền vẫn rất thận trọng.
Chỉ báo STO đang tăng mạnh và khả năng sẽ tăng vào
vùng quá mua trong các phiên cuối tuần, do đó áp lực
bán có thể gia tăng trong phiên cuối tuần. Ở phiên hôm
nay, đường giá tiếp tục thận trọng khi tiến gần đến
đường MA(20). Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là
580 điểm. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Suy yếu ngay từ đầu phiên và áp lực gia tăng hơn cuối
phiên khi nhóm cổ phiếu dầu khí giảm mạnh. Chốt
phiên, HNX-Index để mất 1.2 điểm, tương đương giảm
1.35% xuống 87.31 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng
nhẹ so với phiên trước đó, nhưng chưa cải thiện nhiều.
Đóng cửa với 137 mã giảm giá cho thấy xu thế thận
trọng tiếp tục duy trì trên sàn này. Các chỉ báo như
MACD và MFI vẫn trong xu thế giảm cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Bên cạnh đó, dải Bollinger
thu hẹp đà mở rộng xuống phía dưới và vẫn đang đi
ngang nên giảm áp lực bán ra trong các phiên tới.
Ngưỡng kháng cự gần nhất với HNX-Index là 89.4 điểm
và hỗ trợ tại 87 điểm. Biến động giằng co là xu thế chủ
đạo trên sàn này. Tuy nhiên nếu việc duy trì dao động ở
nửa dưới của dải Bollinger quá lâu sẽ khiến tâm lý nhà
đầu tư sẽ suy yếu và ngưỡng kháng cự 89.4 sẽ trở nên
khó khăn hơn. 

95 điểm
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92 điểmYếuYếu 87 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên ngày 22.10, Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm khi giá dầu phá đáy. Cổ phiếu năng lượng giảm giá trở lại,
kéo theo cả thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm theo. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 1.927,11 điểm vào
lúc 16h00 tại New York sau khi tăng mạnh nhất 1 năm qua trong phiên giao dịch trước đó. Cổ phiếu của các
doanh nghiệp hoạt động trong 8/10 lĩnh vực chính do S&P 500 theo dõi giảm giá, trong đó giảm mạnh nhất là
lĩnh vực năng lượng với 1,7%. Ngược lại, lĩnh vực điện nước tăng mạnh nhất với 0,6%. Chỉ số Dow Jones giảm
0,9% xuống 16.461,32 điểm. Bị ảnh hưởng từ TTCK Mỹ, MCSI hôm nay cũng để mất 0.3% xuống 137.46 điểm
lúc 4h09 theo giờ Hong Kong sau khi tăng 1.4% ở phiên ngày hôm qua. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong để
mất 0.3%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc rơi 1% ngay cả khi sản suất của trung quốc
tăng trong tháng 10. Chỉ ố Topix Nhật Bản giảm 0.3%, S&P/ASX 200 của Úc cũng mất 0.1%. Trong khi NZX 50
của New Zealand tăng 0.3% và STraits Times của Singapore tăng 0.9%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/10/2014

Áp lực bán gia tăng mạnh trên cả 2 sàn ở phiên nay khi Vn-Index đang tiến tới đường MA(20) tại vùng 605
điểm. Độ rộng giảm điểm gia tăng với 315 mã giảm giá, thanh khoản trên 2 sàn tăng nhẹ nếu ngoại trừ tăng đột
biến thanh khoản của OGC với hơn 22 triệu đơn vị khớp lệnh. Thị trường hiện tại đang trở lại test vùng hỗ trợ
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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.

Sự thận trọng vẫn được đẩy lên cao, tín hiệu mua trở lại vẫn chưa được mở ra. Do đó nhà đầu tư duy trì trạng
thái cổ phiếu ở mức thấp. Đối với nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn, có thể cân nhắc dải ngân dần
khi Vn-Index tiến về vùng hỗ trợ 580 điểm và nên lựa chọn những cổ phiếu cơ bản tốt. 

ệ ị p ệ ị g ệ ạ g ạ g ợ
580 điểm.

Trang 4

Mặc dù hôm nay thị trường giảm mạnh nhưng không thấy xuất hiện tình trạng bán tháo. Lực cầu vẫn duy trì ổn
định ở vùng giá thấp. Cổ phiếu OGC hôm nay bị bán mạnh ngay từ đầu phiên và khớp lệnh mạnh nhất từ năm
2012 đến nay đạt hơn 22 triệu đơn vị, cổ phiếu này đóng cửa giá sàn. Hiện tại chưa rõ lý do OGC bị bán mạnh
như vậy. Trên thị trường hiện tại đang xuất hiện tin đồn liên quan đến bắt bớ, tạm thời là lý do giải thích cho
phiên giao dịch khủng của OGC hôm nay. Ngoài ra, OGC cũng là cổ phiếu có vốn hóa trung bình trên sàn Hose
nên phần nào ảnh hưởng đến Vn-Index. Phiên giao dịch hôm nay là phản ứng cộng hưởng của 2 yếu tố là điều
chỉnh kỹ thuật và tin đồn thất thiệt. Đánh giá giao dịch của khối ngoại phiên nay ghi nhận sự tích cực là quy mô
mua vào và bán ra tăng mạnh, tổng giá trị mua vào và bán ra đạt hơn 800 tỷ đồng. Trong đó trở lại bán ròng
nhẹ trên Hose và vẫn duy trì mua ròng trên HNX. Nhóm bị khối ngoại tập trung bán ròng là HAG, KBC,
VIC…trong khi mua ròng IJC, PVD…Nhìn chung tâm lý thị trường vẫn giao dịch trong trạng thái thận trọng. Vn-
Index vẫn bị ảnh hưởng nhiều từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa thực sự có nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Như
các bản tin trước, chúng tôi đánh giá cao khả năng Vn-Index sẽ quay lại test ngưỡng hỗ trợ 580 điểm. Trong
trường hợp mà thanh khoản vùng hỗ trợ trên không được gia tăng và lực cầu yếu thì Vn-Index có thể tiến về
vùng thấp hơn 560 điểm. Mặc dù vậy, kịch bản 2 có thể phải sang tuần sau mới được xét đến. 

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.




