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Từ ngày 29/10/2014, trần lãi suất huy động VND kỳ hạn 1 đến 6 tháng giảm từ 6%/năm
xuống 5,5%/năm; bằng USD từ 1%/năm xuống 0,75%/năm. Đến ngày 9/10/2014, dư nợ
cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,12% tổng dư nợ cho vay VND,
giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 11,7%
tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013. Trong năm
nay, NHNN đã hạ trần lãi suất huy động một lần vào ngày 18/3, từ mức 7%/năm xuống
còn 6%/năm. 

Hạ trần lãi suất huy động VND xuống 5,5%/năm từ ngày 29/10

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu tại PVD từ 5% xuống còn
4,95%. Theo đó, Mutual Fund Elite (Non-Ucits)- quỹ đầu
tư có liên quan đến Deutsche Bank AG vừa bán ra 237
ngàn cổ phiếu PVD và mua vào 72 ngàn cổ phiếu này.
Ngày 19/9, nhóm nhà đầu tư nước ngoài khác cũng có
liên quan đến Deutsche Bank AG gồm Epsom Limited,
Lionel Hill Limited, Beira Limited, Siglap Limited và
Greystanes Limited đã nâng số lượng nắm giữ cổ phiếu
PVD từ 13,4 triệu đơn vị lên 15,3 triệu đơn vị.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đến 24/10, tăng trưởng tín dụng 7,85% 

Nợ xấu tới cuối tháng 9/2014 giảm tiếp về 3,88%

Như vậy, trong vòng 1 tháng, tín dụng tăng trưởng thêm 1%. Mục tiêu tăng trưởng tín
dụng cả năm là 12-14%. Đến ngày 24/10/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với
nền kinh tế tăng 7,85% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo
hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Theo
số liệu vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 24/10/2014, tổng phương tiện
thanh toán tăng 11,85%, huy động vốn tăng 11,88% so với cuối năm 2013; trong đó huy
động vốn VND tăng 13,17% chủ yếu ở khu vực dân cư trong điều kiện mặt bằng lãi suất
VND giảm cho thấy gửi tiền vào hệ thống ngân hàng vẫn đang là kênh lựa chọn của
người dân.

FPT trúng thầu 1,4 triệu USD ở Philippines
Đây là gói thầu nằm trong gói tài trợ của Mỹ dành cho
Chính phủ Philippines, hướng tới việc nâng cao thu nhập
cho người dân bằng cách kích thích chi tiêu và đầu tư
công, làm tăng nguồn thu thuế và phòng chống tham
nhũng. Gói thầu này dự kiến được triển khai trong khoảng
10 tháng tại các cơ quan của Chính phủ Philippines như:
Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan...

Mutual Fund Elite không còn là cổ đông lớn tại PVD

SSI thưởng và chia cổ tức 2014 tỷ lệ 30% bằng cổ
phiếu

Nợ xấu đã giảm dần qua 4 tháng từ mức 4 17% tại thời điểm cuối tháng 6/2014 Con sốHĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
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Petrosetco 9 tháng hoàn thành 97% kế hoạch lợi
nhuận

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt khoảng
51.000 chiếc với tổng trị giá 1,12 tỉ USD; tăng 76,1% về lượng và tăng 93% về giá trị so
với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng năm 2014, giá trị ô tô nguyên chiếc nhập
khẩu đóng góp khoảng 0,92% vào tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Với tốc độ
tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, dự kiến kim ngạch nhập khẩu ô tô sẽ cán đích tăng
gấp đôi năm ngoái. Chỉ tính đến tháng 10/2014, kim ngạch nhập khẩu ôtô cũng đã vượt
rất xa tổng kim ngạch của cả năm 2013, cụ thể là 51.000 chiếc so với 34.500 chiếc và
1,12 tỷ USD so với 709 triệu USD năm 2013.

Dow Jones 17,005.75

Nhập khẩu ô tô tăng 93% sau 10 tháng

Vốn ồ ạt rút khỏi các ngân hàng Mỹ

Nợ xấu đã giảm dần qua 4 tháng, từ mức 4,17% tại thời điểm cuối tháng 6/2014. Con số
này tại thời điểm cuối tháng 6 là 4,17%; cuối tháng 7 là 4,11% và cuối tháng 8 là 3,9%.
Để đẩy nhanh xử lý nợ xấu thời gian tới, Phó Thống đốc cho biết NHNN đang phối hợp
với các bộ, ban ngành trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 53 để tháo gỡ khó khăn cho xử
lý nợ xấu. Tính đến nay, VAMC đã mua được 95.000 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, riêng
năm 2014 mua 60.000 tỷ đồng trên mục tiêu 70.000 tỷ đồng. VAMC đã bán được 3.500
tỷ đồng nợ xấu, vượt mục tiêu cả năm là 2.500 tỷ đồng. �

HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông theo tỷ lệ
20% và tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận
năm 2014 theo tỷ lệ 10%.Lũy kế 9 tháng, doanh thu của
SSI đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ, lợi
nhuận sau thuế đạt 678 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ 2013.

35.16

S&P 500

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 175 tỷ đồng. Riêng phần
lợi nhuận thuộc cổ đông Tổng công ty là 142,95 tỷ đồng,
EPS đạt 2.047 đồng. Doanh thu thuần quý này đạt gần
2.894 tỷ đồng, giảm gần 2%. Nhờ giá vốn hàng bán giảm
mạnh hơn nên lợi nhuận gộp tăng 14%, đạt 207 tỷ đồng.
Biên lợi nhuận tăng từ 6% lên 7%. Lũy kế 9 tháng đầu
năm, Petrosetco đạt 8.684 tỷ đồng doanh thu, bằng 96%
kế hoạch năm. 
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Thị trường lốp xe Nhật Bản tăng trưởng CAGR 9,45%

Tuần trước, dòng vốn rút khỏi quỹ ETF của các ngân hàng và tập đoàn đầu tư lên cao
nhất 5 năm do lo ngại về chính sách lãi suất thấp và biến động thị trường. Cụ thể, giới
đầu tư đã rút 913,4 triệu USD ra khỏi quỹ SPDR Tài chính (Financial Select Sector
SPDR), nắm giữ cổ phiếu của một số tập đoàn lớn như Berkshire Hathaway, Wells
Fargo và JPMorgan Chase. Đồng thời, giới đầu tư cũng đã cho vay hoặc bán khoảng
143 triệu cổ phiếu của quỹ - mức lớn nhất kể từ tháng 6/2012, theo số liệu của
Bloomberg.

23.42

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

224.00

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU 9,134.35

15,553.91

Nhu cầu ôtô hiện đang tăng mạnh nhờ tăng trưởng kinh tế ổn định tại các nước khối
BRIC. Với thu nhập khả dụng cao hơn, người tiêu dùng ngày càng chú trọng nhiều hơn
vào lái xe an toàn và chất lượng lái xe cao hơn. Với nhu cầu thay thế lốp xe cũ và hư
hỏng ngày một tăng, tốc độ tăng trưởng của thị trường lốp xe tại Nhật Bản được dự
đoán tăng mạnh. Hơn nữa, báo cáo cũng cho hay thách thức chính trên thị trường này
là sự gia tăng chi phí nguyên liệu, ảnh hướng xấu đến tình hình tài chính của các nhà
sản xuất và thị trường lốp xe Nhật Bản

66.16

8.71 4,121.38

(Cập nhật 17h30' ngày 29/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

sản xuất và thị trường lốp xe Nhật Bản.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

591.20

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

1,769.05

34

100,309,342
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53

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/10, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức
591,20 điểm, tăng 8,07 điểm (1,38%). Trong phiên, 10 cổ phiếu có
mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 5,3 điểm. Trong đó,
GAS có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 2,2 điểm.
Tiếp sau đó là VIC và VNM tăng lần lượt 0,74 điểm và 0,6 điểm. Chiều
ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-
Index xuống 0,75 điểm, trong đó, MBB có tác động mạnh nhất khiến
VN-Index giảm 0,33 điểm. Tiếp sau đó là VCG và MWG giảm lần lượt
0,3 điểm và 0,036 điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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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

505,500

86.60

TỔNG KL

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

7,739,030

Á

707.19

46,402,872

TỔNG QUAN GD NĐTNN

170

49

47

1.32

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 110 tỷ trên HOSE. Đây là phiên
mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại trên sàn này. KBC, KDC, PVD
được đẩy mạnh mua vào. Trong khi BVH lại bị bán ròng. Trên sàn
HNX, sau khi mua ròng nhẹ gần 2,7 triệu cổ phiếu trong phiên hôm
qua, khối ngoại đã bán ròng trở lại gần 9 tỷ đồng. Trong đó, PVS bị bán
ròng mạnh nhất. 

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 86,60 điểm, tăng 1,32 điểm (1,55%).
Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ
cho HNX-Index 0,72 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất
khi kéo HNX-Index tăng 0,2 điểm. Tiếp sau đó là VCH và PLC tăng lần
lượt 0,1 điểm và 0,07 điểm. Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động
giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,16 điểm. Trong đó, VNR có
tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,07 điểm. Kế tiếp là mã
TAG và NET giảm lần lượt 0,03 điểm và 0,02 điểm.

BÁN 3,101,760 685,300

Trang 2
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Thị trường phục hồi mạnh phiên thứ 2 liên tiếp sau khi
chạm ngưỡng 580 điểm. Chốt phiên, Vn-Index tăng
8.07 lên 591.2 điểm. Thanh khoản không cải thiện so
với các phiên trước, khối lượng giao dịch chỉ đạt gần
100 triệu đơn vị. Độ rộng tăng điểm gia tăng đáng kể
với 204 mã tăng giá. Đóng cửa bằng cây nến xanh thân
dài thể hiện tâm lý khá tích cực. Với phiên tăng hôm
nay, Vn-index đã lấy lại số điểm của tuần trước. Chỉ
báo MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu cho tín hiệu giảm chưa dừng lại. Ngoài ra MFI
cũng đang giảm mạnh về vùng quá mua cho thấy dòng
tiền đang rút ra khỏi thị trường. Đồng thời dải Bollinger
vẫn mở rộng xuống phía dưới tiếp tục mở đường cho
xu thế giảm. Tuy nhiên, STO đang gần ngưỡng quá
bán nên áp lực bán ra có thể tạm thời được giảm bớt
tại vùng hỗ trợ 580 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với
đường giá vẫn là 580 điểm.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

580 điểm

Mạnh

Yếu

Có phiên phục hồi mạnh sau khi đường giá chạm
ngưỡng 85 điểm ở phiên trước đó. Đây cũng là phiên
phục hồi thứ 2 liên tiếp của HNX-Index. Thanh khoản
vẫn thấp thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư. Độ
rộng tăng điểm duy trì tốt với 170 mã tăng giá. Các chỉ
báo kỹ thuật vẫn cho xu thế giảm khi MACD vẫn đang
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Trong khi MFI
cũng giảm mạnh trong vùng quá bán cho thấy dòng tiền
rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger mở rộng xuống phía
dưới với độ mở có xu hướng dốc dần gây áp lực lớn
cho đường giá. Hiện tại điểm tích cực được hỗ trợ từ
chỉ báo STO khi chỉ báo này chuẩn bị vào vùng quá
bán. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với HNX-Index là 85 điểm. 

92 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

97 điểmYếuYếu 85 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng phiên thứ 4 liên tiếp trước tín hiệu tích cực từ lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản. Lúc
16h12 tại Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,3% lên 140,52 điểm - cao nhất trong 1
tháng qua. Trong phiên giao dịch hôm nay 29/10, thị trường châu Á được hỗ trợ lớn từ đà tăng mạnh của
chứng khoán Mỹ cũng như tín hiệu tích cực từ kinh tế Nhật Bản. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng
1,46% sau khi Bộ Thương mại cho biết, sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 2,7% - ghi nhận mức tăng mạnh
nhất kể từ đầu năm, sau khi giảm 1,9% hồi tháng 8. Trong khi đó, Shanghai Composite của Trung Quốc và
Hang Seng của Hong Kong cũng đồng loạt tăng mạnh, lần lượt với 1,5% và 1,3%. Hôm nay theo trang tin
France 24, Alex Chow, lãnh đạo phong trào biểu tình “Chiếm trung tâm Hong Kong”, tuyên bố sẽ tìm cách đối
thoại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nếu chính quyền Hong Kong không gửi yêu cầu của họ tới
Bắc Kinh. Ngoài ra, Kospi của Hàn Quốc tăng 1,8%, Straits Times của Singapore tăng 0,3%. Ngược lại,
S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,1%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 30/10/2014

Các ngưỡng hỗ trợ gần nhất đôi với 2 chỉ số đang có tác dụng nâng đỡ thị trường khá tốt khi cả 2 sàn đã có
hiê h hồi hiê thứ 2 liê tiế khi h á ỡ à Mặ dù ậ th h kh ả ẫ ất thấ h
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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.

Rủi ro trong ngắn hạn vẫn duy trì, nhà đầu tư không cần thiết phải mua bằng mọi giá. Đối với nhà đầu tư đang
nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn, có thể thực hiện chiến thuật mua dải dần mỗi khi Vn-Index chạm ngưỡng hỗ trợ
580 điểm và nên thực hiện mua ở nhịp giảm mạnh trong phiên để hưởng lợi thế về giá, cũng như có thể cắt lỗ
thấp hơn khi thị trường có biến động bất lợi. �

phiên phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau khi chạm các ngưỡng này. Mặc dù vậy thanh khoản vẫn rất thấp cho
thấy dòng tiền đang khá thận trọng. Và điều này cũng cho thấy nhịp phục hồi sẽ khá yếu khi áp lực bán ra sẽ
tăng lên khi giá tăng.

Khối ngoại mua ròng phiên nay là yếu tố hỗ trợ thị trường tăng mạnh với một loạt các mã lớn đều tăng giá như
GAS, MSN, VIC, PVD…Ngoài ra nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động đều khởi sắc với hầu hết các mã
đều tăng vài bước giá. Dư âm của thông tin trần lãi suất huy động giảm từ 6% xuống 5.5% vẫn còn kéo dài đến
hết phiên nay. Điều này cho thấy được thị trường hiện tại không quá xấu, chỉ có điều đây là giai đoạn thiếu vắng
thông tin hỗ trợ, nên chỉ cần có bất kỳ một tin xấu nào được công bố cũng khiến gia tăng áp lực bán. Đã 2 lần
Vn-Index chạm ngưỡng hỗ trợ 580 điểm đều phục hồi trở lại cho thấy tâm lý nâng đỡ thị trường tại vùng này
khá tốt. Nếu đánh giá theo tuần, thì 10 phiên giao dịch gần nhất biến động giá khá giằng co quanh vùng 580-
600 điểm, mặc dù vậy biến động giá trong phiên là khá mạnh thể hiện tâm lý dễ dàng chuyển biến xấu đi hơn.
Với phiên phục hồi này, mặc dù thị trường chưa thể thiết lập xu thế tăng trở lại, bởi vì để thị trường bước vào
con sóng tăng mới cần có thời gian tích lũy cả về mặt bằng giá và thanh khoản, tuy nhiên tâm lý thị trường bớt
hoản loạn và giao dịch theo chiều hướng giằng co. Ngoài ra thông tin bắt bớ không ảnh hưởng nhiều như
trước, có thể đánh giá về mức độ ảnh hưởng là không lớn, ngoài ra cũng do nhà đầu tư đã có đề kháng với các 
thông tin trên sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi cho rằng, ngưỡng hỗ trợ 580 điểm tiếp tục phát huy vai trò,
mặc dù vậy xu thế thị trường hiện tại đang phụ thuộc nhiều vào giao dịch của khối ngoại trong điều kiện tâm lý
thị trường vẫn rất yếu.

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.

Trang 4




