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Từ 7h30 ngày 1/11, giá gas bán lẻ tại TP HCM sẽ giảm 3.333 đồng mỗi kg, đã bao gồm
thuế giá trị gia tăng. Như vậy, mỗi bình gas 12kg đến tay người tiêu dùng sẽ có giá
khoảng 341.000 đồng, giảm 40.000 đồng so với tháng 10. Theo các doanh nghiệp bán
lẻ, nguyên nhân khiến giá gas tháng 11 giảm là do các nhà cung cấp thế giới công bố
giảm 145 USD so với tháng 10, về 605 USD mỗi tấn. Hồi tháng trước, giá gas tại TP
HCM đột ngột nhích lên do mức premium (chi phí vận chuyển, bảo hiểm, thuế nhập
khẩu) bị đội lên. Hiện giá gas trong nước phụ thuộc lớn vào giá thế giới do nguồn cung
nội địa chỉ chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ.

Giá gas tại TPHCM giảm 40.000 đồng/bình 12kg

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Chủ đầu tư trực tiếp của dự án Vinhomes Nguyễn Chí
Thanh là CTCP Bất động sản Viettronics. Theo đó, CTCP
Vincom Retail - một đơn vị thành viên của Tập đoàn
Vingroup - hiện đang sở hữu 24.890.200 cổ phần, chiếm
82,97% vốn điều lệ của Bất động sản Viettronics sẽ nhận
chuyển nhượng tiếp 16% cổ phần từ các cổ đông khác để
nâng tỷ lệ sở hữu lên 98,97% vốn điều lệ.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vàng PNJ giảm mạnh, USD tự do tăng vọt 

Chính thức tăng chi phí định mức kinh doanh xăng lên 1.050 đồng/lít

Giảm theo giá thế giới, giá vàng trong nước hôm nay (30/10) giảm mạnh, đặc biệt là
vàng PNJ. Trong khi đó giá USD tự do cũng tăng vọt lên cao nhất hơn 3 tuần. Đến 5h
chiều qua, giá vàng thương hiệu quốc gia ở mức 35,47 - 35,59 triệu đồng/lượng, thấp
hơn 100.000 đồng/lượng so với hai ngày trước đó và thấp nhất kể từ ngày 6/10. Hôm
nay, giá USD tự do đột ngột tăng mạnh đến 30 đồng ở giá mua và 20 đồng ở giá bán
trong ngày 30/10, lên tương ứng 21.300 - 21.310 đồng/USD. Giá USD do Vietcombank
niêm yết tăng trở lại 5 đồng lên 21.245 - 21.295 đồng/USD.

HVG: Quý III lãi ròng 199 tỷ đồng, gấp 28,5 lần cùng kỳ 
Quý III/2014, HVG lãi sau thuế hơn 208,5 tỷ đồng, gấp 6,2
lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công
ty mẹ quý III/2014 gấp 28,5 lần cùng kỳ và đạt hơn 199 tỷ
đồng. Doanh thu thuần đạt hơn 3.859,4 tỷ đồng, tăng 48%
so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán
của công ty cũng tăng tương ứng 53,6% so với cùng kỳ
đã khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng nhẹ 5% và
đạt hơn 313,5 tỷ đồng.

REE lãi quý III/2014 tăng 22%, lũy kế 9 tháng vẫn giảm
19%

Vincom Retail sẽ sở hữu xấp xỉ 99% dự án Vinhomes
Nguyễn Chí Thanh

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2014. Liên Bộ Công Thương và
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 39 /2014/TTLT- BCT- BTC ngày

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ quý III/2014
đạt 243 tỷ đồng lũy kế 9 tháng đạt 681 tỷ đồng EPS 9
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DPR chia cổ tức đợt 1 năm 2014 tỷ lệ 15%
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định, đến năm 2015, tỷ lệ nợ xấu sẽ trở về
mức 3% theo đúng kế hoạch. Theo đánh giá tại phiên họp, trong 10 tháng qua, các bộ,
ngành, địa phương đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Nền kinh tế tiếp tục
đà phục hồi trong tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu với mức tăng trưởng GDP cao hơn
cùng kỳ hai năm trước. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo
tăng trưởng cao hơn nhiều so với cùng kỳ (8,4%); sản xuất nông nghiệp đạt kết quả
khá, năng suất và sản lượng lúa hè thu tăng cao; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao
và xuất siêu 10 tháng đạt gần 1,87 tỷ USD…

Dow Jones 17,195.42

Nợ xấu sẽ giảm xuống 3% trong năm 2015

Kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt dự báo quý III

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 39 /2014/TTLT- BCT- BTC ngày
29/10/2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử
dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu. Theo đó, Chi phí kinh doanh bình quân
định mức đối với các loại xăng là: 1.050 đồng/lít; Chi phí kinh doanh bình quân định mức
đối với các loại dầu điêzen, dầu hỏa là: 950 đồng/lít; Chi phí kinh doanh bình quân định
mức đối với các loại dầu madút là: 600 đồng/kg.

đạt 243 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 681 tỷ đồng. EPS 9
tháng là 2.574 đồng. Lý giải lợi nhuận quý này tăng, REE
cho biết Công ty ghi nhận tương ứng kết quả kinh doanh
phát sinh trong quý cua các công ty con và công ty liên kết
tăng từ 74 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng trong đó chủ yếu từ
Nhiệt điện Phả Lại và Thủy điện Srok Phu Mieng. 

29.10

S&P 500

DPR chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt
với tỷ lệ 15%, dự kiến thực hiện vào tháng 12/2014. Đồng
Phú đã thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm
2014 với các chỉ tiêu: Sản lượng khai thác đạt 10.086 tấn,
đạt 66,6% kế hoạch năm, vượt 6,6% so với tiến độ yêu
cầu. Tiêu thụ 12.219 tấn, đạt 64,3% kế hoạch năm, giá
bán bình quân là 41,2 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước
thuế ước đạt 181,5 tỷ đồng, bằng 72,6% kế hoạch.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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NHTW Nhật Bản bất ngờ tăng cung tiền lên 80 nghìn tỷ yên/năm

GDP quý III tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã tăng 4,6% trong quý
II, ghi nhận 6 tháng tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Con số này cũng
cao hơn dự báo 3% của các chuyên gia. Chi tiêu công tăng và thâm hụt thương mại thu
hẹp là yếu tố chính thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý III. Cụ thể, chi tiêu
công tăng 4,6% - tăng mạnh nhất kể từ quý II/2009 trong khi thâm hụt thương mại giảm
xuống còn 409,9 tỷ USDtrong quý III từ mức thâm hụt 460,4 tỷ USD của 3 tháng trước
đó. Thâm hụt thương mại giảm đã giúp GDP tăng thêm 1,3 điểm %. 

12.35

      FTSE 100 
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KHU VỰC
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU 9,277.60

16,413.76

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm lại đặc biệt từ
sau chương trình thuế tiêu thụ hồi tháng 4 năm nay. BOJ hôm nay 31/10 tuyên bố sẽ
tăng cung tiền thêm khoảng 80 nghìn tỷ yên/năm từ 50 nghìn tỷ yên hiện tại thông qua
chương trình mua trái phiếu nhằm kích thích kinh tế. Lạm phát chậm lại tiếp tục gây sức
ép lớn lên các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản, nếu BOJ không hành động ngay,
rất có thể Nhật Bản sẽ lại trở về thời kỳ giảm phát trước đó.

162.76

81.77 4,223.01

(Cập nhật 17h30' ngày 31/10/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1



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

600.84

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,316.83

52

132,329,205
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177

11.70

55

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 600,84 điểm, tăng 11,70 điểm
(1,99%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 132,3 triệu đơn vị, trị giá
2.316,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 177 mã tăng, 52 mã giảm và 76 mã đứng
giá. Phiên giao dịch hôm nay, trong nhóm VN-30 chỉ có duy nhất mã
DPM giảm giá, bên cạnh đó, EID và KLF cũng là hai mã hiếm hoi còn
giảm giá trong nhóm HNX-30. Trong khi đó, các cổ phiếu trụ cột trên
thị trường trong phiên giao dịch hôm nay đều đã đồng loạt tăng giá và
góp phần rất lớn giúp hai chỉ số bứt phá mạnh. Sắc xanh của thị
trường không chỉ dừng ở nhóm cổ phiếu lớn mà còn lan tỏa tới nhiều
cổ phiếu vừa và nhỏ trên cả hai sàn. 

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
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88.03
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

6,516,140

Á
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TỔNG QUAN GD NĐTNN

160

42

56

1.24

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp với
giá trị phiên nay đạt gần 110 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại mua mạnh
các mã bluechips như MSN, PVD, VCB, GAS…Ở chiều ngược lại,
HAG, DPM, OGC tiếp tục bị bán mạnh. Trên sàn HNX, khối ngoại đã
tiếp tục mua ròng gần 5 tỷ đồng. Trong đó mua mạnh PVS, SHB. Ở
chiều bán ra NTP dẫn đầu với khối lượng bán ròng đạt 770.000 cổ
phiếu

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 88,03
điểm, tăng 1,24 điểm (1,43%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,5 triệu
đơn vị, trị giá 776,4 tỷ đồng.Toàn sàn có 160 mã tăng, 42 mã giảm và
164 mã đứng giá. Những cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt khởi sắc: PVS
tăng mạnh 1.200 đồng; BVS, VCG tăng 400 đồng; SCR, KLS tăng 300
đồng; PVX tăng 200 đồng; SHB tăng 100 đồng; ACB và VND tạm dừng
mốc tham chiếu...Thanh khoản không kịp bứt phá nhưng giá trị giao
dịch có sự gia tăng so với phiên giao dịch liền trước. Tại thời điểm
đóng cửa, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt gần 49,5 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 776,4 tỷ đồng. KLF kiên cường
dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với gần 7.6 triệu đơn vị, tiếp đến là PVS
với gần 4.7 triệu đơn vị.

BÁN 2,889,840 211,950

Trang 2

phiếu.
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Phục hồi mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần cùng với
thanh khoản tăng mạnh phần nào sẽ giúp cho xu thế
trong tuần tới được cải thiện. Chốt phiên, Vn-Index tăng
tới 11.7 điểm, lên 600.84 điểm. Đây cũng là mức điểm
cao nhất trong phiên. Chốt tuần với 3 phiên tăng giá và
2 phiên giảm giá, chỉ số vẫn tăng so với cuối tuần
trước. Chỉ báo MACD đã tăng trở lại cắt lên trên đường
tín hiệu. Đồng thời RSI và MFI cũng tăng mạnh trở lại là
tín hiệu tích cực cho xu thế thị trường trong tuần tới.
Chỉ báo STO hiện tại đang tăng mạnh lên vùng quá
mua là tín hiệu cho thấy áp lực bán sẽ gia tăng trong
tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ 580 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ
khá cứng cho đường giá trong 3 tuần qua khi 2 lần
chạm ngưỡng này đều bật trở lại. Ngưỡng kháng cự
gần nhất với VN-Index là 605 điểm. Xu thế thị trường
tạm thời bớt xấu đi.
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560 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

580 điểm

Mạnh

Yếu

Kết thúc tuần với 4 phiên tăng giá, HNX-Index đang tiến
tới vùng kháng cự của tuần trước đó tại 89.5 điểm.
Chốt phiên cuối tuần, HNX-Index tăng 1.43% lên 88.03
điểm. Với cây nến xanh thân dài liên tiếp cho thấy tâm
lý thị trường đang dần tích cực hơn. Chỉ báo MACD
cũng thu hẹp khoảng cách với đường tín hiệu, cùng với
MFI và RSI phục hồi mạnh trở lại báo hiệu xu thế thị
trường đang bớt tiêu cực. Tuy nhiên STO lại tăng mạnh
lên vùng quá mua cho thấy áp lực bán sẽ gia tăng trong
tuần kế tiếp tại ngưỡng kháng cự 89.5 điểm. Hiện tại
thanh khoản chưa có tín hiệu cải thiện trên sàn này nên
xu thế giằng co sẽ còn tiếp diễn trong tuần kế tiếp với
ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 87 điểm, thấp hơn là 85
điểm. 

92 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên cao nhất 1 tháng ở 1.994,65 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Chỉ số Dow
Jones tăng 1,3% lên 17.195,42 điểm. Hôm qua 30/10 sau cuộc họp chính sách của Fed, thị trường chứng
khoán Mỹ nhận được hỗ trợ lớn từ 2 yếu tố chính, gồm báo cáo GDP khả quan và những cải thiện trên thị
trường việc làm. Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ vừa cho biết, GDP quý III tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ năm
ngoái sau khi đã tăng 4,6% trong quý II. Trong khi ở phiên nay, chứng khoán Châu Á cũng tăng mạnh sau khi
ngân hàng TW Nhật Bản quyết định mở rộng cung tiền thêm 80.000 tỷ yên/năm. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng
1.3% lên 142.15 điểm lúc 7h40 PM theo giờ Hong Kong. Đây là tuần tăng mạnh nhất của chỉ số này kể từ tháng
4.2013. Ngay sau tuyên bố này, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 5,2% phiên sáng nay lên 16.475 điểm. Chỉ số
Topix của Nhật Bản tăng 4.3%, mạnh nhất từ hồi tháng 6.2013. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1.3% ,
Chỉ số Shanghai tăng 1.2%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0.9%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và chỉ số NZX
của Newzealand đều tăng 0.3%. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/11/2014

Kết thúc một tuần tăng điểm trên cả 2 sàn, tâm lý thị trường có dấu hiệu cải thiện cùng với thanh khoản tăng
lê t hiê ối t ầ đ đế kỳ ề ột t ầ ới tí h h Mặ dù ậ th h kh ả hải tiế
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NHẬN ĐỊNH  

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

Chúng tôi cho rằng ngưỡng hỗ trợ 580 điểm đã đảm nhận vai trò tốt hỗ trợ thị trường trong thời gian qua. Thị
trường đang có những biểu hiện tích cực, tuy nhiên chưa mở ra cơ hội cho xu thế phục hồi khi chưa được ủng
hộ của thanh khoản. Trong tuần tới, áp lực bán sẽ sớm trở lại khi Vn-Index tiến tới vùng 605 điểm. Đối với
những nhà đầu tư đã thực hiện dải ngân dần khi Vn-Index tiến về vùng 580 điểm thì tiếp tục giữ ở trạng thái
hiện tại. Việc giải ngân tiếp nên được thực hiện trong các phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn nên duy trì trạng thái
cổ phiếu ở mức an toàn là 40/60. 

lên trong phiên cuối tuần đem đến kỳ vọng về một tuần mới tích cực hơn. Mặc dù vậy, thanh khoản phải tiếp
tục được cải thiện trong tuần kế tiếp khi giá phục hồi thì xu thế tăng giá trở lại mới được xác lập. Tuần sau sẽ là
một tuần giằng co mạnh trên cả 2 sàn.

Sự tích cực tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, MSN, PVD, BVH…Ngoài ra, hầu hết các
nhóm cổ phiếu như bất động sản, chứng khoán, cao su cũng đều tăng giá khá tốt. Toàn sàn có 347 mã tăng,
độ rộng tăng điểm này lớn nhất từ đầu tuần tới nay. Chúng tôi cho rằng, sự trở lại mua ròng của khối ngoại vẫn
là nguyên nhân chính giúp thị trường đã lấy lại những gì đã mất ở tuần trước đó. Đặc biệt ở phiên nay, thanh
khoản cải thiện rõ nét trên sàn Hose với khối lượng khớp lệnh đạt gần 130 triệu đơn vị. Vùng hỗ trợ 580 điểm
đã đóng vai trò hỗ trợ khá tốt cho thị trường trong 3 tuần vừa qua. 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 một tuần tăng mạnh 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, nhưng phần nào giúp thị trường tạm thời cân bằng quanh vùng
580 – 600 điểm. Các tín hiệu kỹ thuật hiện tại chưa mở ra xu thế tăng trở lại, nhưng tạm thời xu thế giảm được
chững lại và thay vào đó là giao dịch giằng co quanh vùng hiện tại. Ngoài ra, tín hiệu tích cực nữa đến từ sự
phân hóa của các nhóm cổ phiếu, một số mã có dấu hiệu mạnh hơn thị trường tập trung vào một số mã cổ
phiếu chứng khoán và bất động sản cho thấy dấu hiệu dẫn dắt đang bắt đầu. Do đó, thị trường đang có dấu
hiệu tích cực hơn.

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.

KHUYẾN CÁO
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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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