
Việc tăng thuế cần có lộ trình phù hợp, tránh việc giảm thuốc lá sản xuất trong nướcTăng trưởng tín dụng 9 tháng 2014 của ngân hàng đạt

9 tháng đầu năm 2014, công ty hoàn thành 59% kế hoạch
doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận. Công ty Cổ phần
Bibica hiện có 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Bibica
Miền Đông và Công ty TNHH Bibica Miền Bắc, trong đó,
Bibica miền Bắc đang trong quá trình xây dựng, chưa đi
vào hoạt động. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.877,87 tỷ đồng,
tăng 13% so với cùng kỳ 2013. EPS đạt 1.644 đồng/cổ
phiếu.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PMI tháng 10 giảm nhẹ xuống mức 51 điểm 

Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá có thể lên tới 75% 

Sản lượng đầu ra và đơn hàng mới tiếp tục tăng, việc làm mới tăng mạnh nhất kể từ
tháng Giêng. Thời gian giao hàng của nhà cung cấp rút ngắn lần đầu tiên trong 10 tháng
qua. Chỉ số PMI giảm nhẹ từ mức 51,7 điểm trong tháng 9 xuống 51 điểm trong tháng
10 những vẫn báo hiệu sự cải thiện tổng thể trong điều kiện hoạt động của lĩnh vực này.
Các nhà sản xuất ở Việt Nam cho biết đơn đặt hàng mới tăng trong tháng thứ 2 liên tiếp
nhưng tăng yếu hơn so với mức tăng của tháng 9. Mặc dù giá đầu vào tiếp tục tăng
trong tháng 10, tỷ lệ lạm phát chậm lại tháng thứ 3 liên tiếp và ở mức thấp nhất kể từ
tháng 6/2013.

IJC phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu cho SeABank 
Lãi suất trái phiếu 6 tháng đầu tiên là 12,2%/năm. IJC sẽ
phát hành 400 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng cho Ngân
hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) để huy động vốn
cho dự án Prince Town mở rộng. Trái phiếu không chuyển
đổi có tài sản đảm bảo là quyền quản lý và thu phí giao
thông dự án đầu tư BOT nâng cấp và mở rộng QL 13 tỉnh
Bình dương từ Km 28 đến Km 65+355 và quyền sử dụng
đất thử diện tích 9.714m2 tại Phường Hòa Thru, TP Thủ
Dầu Một, Bình Dương.

Sacombank lãi 1.878 tỷ đồng sau thuế 9 tháng

Bibica lãi 9 tháng gấp 3 lần cùng kỳ 
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Chiều nay (3/11), tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Công thương, Thứ trưởng Bộ
Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết có thể sớm điều chỉnh giảm giá xăng dầu. Từ
1/11/2014, theo quy định của NĐ 83 thì phải sau 15 ngày mới được điều chỉnh giá xăng
dầu. Như vậy, nếu theo NĐ 83 thì phải tới 16/11 mới được điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy
nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết Bộ đang xin phép vì quyền lợi của doanh
nghiệp, người tiêu dùng, đề xuất vận dụng tính luôn cả thời gian của NĐ 84 để giảm giá
sớm nhất có thể chứ không chờ tới ngày 16. Được biết, doanh nghiệp kinh doanh xăng
dầu đang có lãi 1.067 đồng/lít và đến hôm nay (3/11) thì theo NĐ 84 là có thể điều chỉnh
giá xăng dầu. 

Sẽ giảm giá xăng dầu trước ngày 16/11 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Đây cũng là lần đầu tiên trong 8 tháng qua, người dân Mỹ giảm chi tiêu cá nhân. Bộ
Thương mại Mỹ vừa cho biết, tháng 9, chi tiêu tiêu dùng giảm 0,2% sau khi tăng 0,5%
trong tháng trước đó. Nguyên nhân chủ yếu do thu nhập cá nhân của người dân Mỹ chỉ
tăng 0,2% trong tháng 9, ghi nhận mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 12/2013. Hiện nay,
người dân Mỹ có xu hướng tiết kiệm tiền hơn là chi tiêu. Lượng tiền gửi tiết kiệm tại Mỹ
đã tăng lên 732,2 tỷ USD trong tháng 9 - mức cao nhất gần 2 năm. 
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Chi tiêu tiêu dùng Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 9 

Lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm bất chấp chính phủ đã
tăng cường kích thích. Tháng 10, chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc giảm xuống 50,8
điểm từ 51,1 điểm của tháng 9, theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia. Mặc dù thấp
hơn so với dự đoán của các chuyên gia nhưng con số này vẫn nằm trên ngưỡng suy
giảm - tăng trưởng 50 điểm. Lĩnh vực sản xuất tăng trưởng chậm trong tháng 10 chủ
yếu do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa Trung Quốc ở trong và ngoài nước xuống thấp nhất
trong nhiều tháng qua. 
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nhưng lại tăng buôn lậu. Hiện tại thuốc lá ở Việt Nam chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tới 65%, 
thuế VAT 10%, thuế nhập khẩu 135%. Trong khi đó, một số nước trong khu vực có
chung đường biên giới với Việt Nam như Campuchia, thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ 10%,
thuế nhập khẩu 7%; Lào có mức thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 35%, Trung Quốc khoảng
40%. Thuốc lá là mặt hàng gọn, nhẹ, dễ vận chuyển, giá trị cao, lại là mặt hàng chịu
thuế tiêu thụ đặc biệt cao nên buôn lậu thuốc lá đang thu siêu lợi nhuận và phát triển rất
mạnh ở nước ta hiện nay.

12,6%, tăng trưởng huy động đạt 18,5%. Tỷ lệ nợ xấu đến
hết quý III là 0,98%. Tăng trưởng tín dụng tại thời điểm
cuối quý III so với đầu năm là 12,6%, với cho vay khách
hàng đạt xấp xỉ 124.475 tỷ đồng. Tăng trưởng huy động
so với đầu năm đạt 18,5% với tổng tiền gửi khách hàng
đạt 156.041,02 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank cuối
quý III là 0,98%, giảm mạnh so với mức 1,46% hồi đầu

10.79

S&P 500

Thời gian chính thức giao dịch của số cổ phiếu này là
ngày 10/11/2014. Tổng số chứng khoán sau khi thay đổi
niêm yết là 106.625.661 cổ phiếu, tương đương giá trị
theo mệnh giá là hơn 1.066 tỷ đồng. Lý do thay đổi niêm
yết là công ty phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ
tức năm 2014, tỷ lệ 70%. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu
lực là ngày 04/11/2014. Ngày chính thức giao dịch là ngày
10/11/2014.

MWG niêm yết thêm gần 44 triệu cổ phiếu 
Tính chung 10 tháng năm 2014, điện sản xuất ước đạt 115,67 tỷ kWh, tăng 12% so
cùng kỳ. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 và 10 tháng 2014 của Bộ Công
thương cho biết, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh điện năng đều. Điện sản xuất của cả
nước tháng 10/2014 ước đạt 11,92 tỷ kWh, tăng 11,6% so cùng kỳ. Tính chung 10
tháng năm 2014, điện sản xuất ước đạt 115,67 tỷ kWh, tăng 12% so cùng kỳ. Điện
thương phẩm tháng 10 ước đạt 10,83 tỷ kWh, tăng 12,1% so cùng kỳ. Trong đó, điện
cấp cho công nghiệp xây dựng tăng 11,15%, điện cấp cho thương nghiệp và khách sạn
nhà hàng tăng 16,22% so với cùng kỳ, điện cấp cho nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng
10,79% so với cùng kỳ.

Dow Jones 17,390.52

Điện sản xuất tháng 10 tăng 11,6% so với cùng kỳ 

PMI sản xuất của Trung Quốc xuống thấp nhất 5 năm 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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2,430.97

296.02

195.10

4,630.74

6,520.01

Nikkei 225

(Cập nhật 17h30' ngày 03/11/2014) Trang 1

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 2,31 điểm (+0,38%), xuống 503,15 điểm. VN30-Index
tăng 5,86 điểm (+0,92%), lên 644,64 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 123,87 triệu đơn vị, giá trị 2.364,51 tỷ đồng, tương đương với phiên
cuối tuần trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp tới 14 triệu
đơn vị, giá trị 452 tỷ đồng. Nhóm bất động sản ngoài VIC vẫn duy trì
được đà tăng như phiên sáng, với tổng khớp 2,67 triệu đơn vị, số khác
đều chịu áp lực cung lớn nền quay đầu về tham chiếu hoặc chỉ giữ
được mức tăng nhẹ như FLC, HQC, ITA, KBC, HAR…Trong khi đó,
nhóm dầu khí ngoài sự thoái lui của GAS, các mã còn lại cũng duy trì
được đà tăng, trong đó đáng chú ý như PVD, DPM, PET, PXS. Nhóm
thủy sản cũng duy trì được đà tăng tốt của phiên sáng, thậm chí xuất
hiện một vài sắc tím như ACL, AGM.
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Trên HNX, nhờ không chịu tác động của mã lớn nào, nên HNX-Index
duy trì được đà tăng khá khi chốt phiên tăng 0,84 điểm (+0,95%), lên
88,87 điểm. HNX30-Index tăng 2,02 điểm (+1,15%), lên 177,44 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,82 triệu đơn vị, giá trị 717,74 tỷ đồng,
mức trung bình của những phiên gần đây. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đóng góp 2,2 triệu đơn vị, giá trị 16,37 tỷ đồng. Nhóm dầu khí
vẫn duy trì đà tăng tốt, hỗ trợ cho chỉ số chung của thị trường, trong đó, 
PVC nới rộng đà tăng, khi đóng cửa ở mức cao nhất ngày 33.100
đồng, tăng 2.500 đồng (+8,52%) với gần 2,9 triệu đơn vị được khớp.
Ngoài nhóm dầu khí, một số bluechip khác cũng có sắc xanh như KLF,
FIT, VGC, NTP… Trong đó, KLF được khớp 4,68 triệu đơn vị, đứng
đầu trên sàn này.

SÀN HCM SÀN HN Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng mạnh trong phiên hôm nay
khi mua ròng 3,23 triệu đơn vị, giá trị 90,92 tỷ đồng trên HOSE và mua
ròng gần 650.000 đơn vị, giá trị 5,58 tỷ đồng trên HNX. Các mã được
mua ròng mạnh trên Hose là HPG, PVD, VCB, KDC, VIC...Trong khi
bán ròng HSG, GAS, BVH. Bên sàn HNX, các mã được mua ròng
mạnh là SHB, IVS...các mã được bán ròng là SLS, PVS, PVE, LAS...
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Tiếp nối phiên giao dịch khá hưng phấn ở cuối tuần
trước đó, phiên nay Vn-Index tiếp tục duy trì sắc xanh
trên bảng điện tử ở hầu hết cả phiên. Chốt phiên, Vn-
Index tăng 2.31 điểm lên 603.15 điểm. Thanh khoản ở
mức khá hơn trung bình tuần trước nhưng vẫn thấp
hơn phiên ngày thứ 6. Mặc dù vậy thì các chỉ báo kỹ
thuật rất tích cực khi MACD chính thức cắt lên trên
đường tín hiệu, cùng với MFI vẫn trong xu thế phục hồi
mạnh từ vùng quá bán. Thanh khoản tăng cùng điểm
số phục hồi là tín hiệu tích cực cho xu thế của thị
trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, chỉ báo STO đang
tăng trong vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ gia tăng
trong các phiên kế tiếp. Vùng kháng cự gần nhất với
VN-Index là 605 điểm. Chúng tôi đánh giá cao khả năng
thị trường sẽ dao động trọng trạng thái tích lũy với sự
tích cực ở một số cổ phiếu. 
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Đóng cửa phiên đầu tuần với cây nến xanh thứ 5 liên
tiếp, HNX-Index đứng tại 88.87 điểm. Thanh khoản tiếp
tục duy trì ở mức thấp trên sàn này với khối lượng khớp
lệnh dưới 50 triệu đơn vị. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín
hiệu tích cực khi MACD chính thức cắt lên trên đường
tín hiệu. Cùng với một loạt các chỉ báo RSI và MFI phục
hồi mạnh sau khi giảm mạnh về vùng quá bán cho thấy
lực cầu giá thấp đang trở lại thị trường. Mặc dù vậy, chỉ
báo STO đang tăng mạnh lên vùng quá mua nên có thể
áp lực bán sẽ sớm gia tăng trong các phiên kế tiếp khi
HNX-Index lên ngưỡng 89.5 điểm. Đây cũng là ngưỡng
kháng cự gần nhất với chỉ số này. Dự báo biến động
giá của sàn này sẽ tăng lên trong phiên tới.
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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 04/11/2014

Nối tiếp đà tăng của phiên cuối tuần trước đó, cả 2 sàn tiếp tục tăng giá trong phiên đầu tuần. Thanh khoản sụt
iả ù ới dấ hiệ á l hốt lời tă lê khiế đà tă bị th h t ê 2 à D kiế á l bá t
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S&P 500 và Dow Jones cùng lập đỉnh mới sau quyết sách của BOJ ở cuối tuần trước. Chỉ số S&P 500 tăng
1,2% lên 2.018,05 điểm vào lúc 16h00 tại New York, vượt mốc kỷ lục 2.011,36 điểm từng đạt được trước đó
trong ngày 18/9. Chỉ số Dow Jones tăng 1,1% lên 17.390,52 điểm, ghi nhận mức cao chưa từng thấy. Ngày
31/10, thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và thị trường toàn cầu nói chung đồng loạt tăng mạnh sau quyết
sách táo bạo của ngân hàng trung ương Nhật Bản. Cụ thể, các nhà hoạch định chính sách 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. Trong khi sáng nay, chứng khoán Châu Á mở cửa với sắc đỏ trên bảng điện tử sau khi đồng loạt
tăng điểm ở cuối tuần trước. Chỉ số MSCI Asia Pacific trừ Nhật Bản để mất 0.5% xuống 483.42 điểm lúc 4h03
p.m theo giờ Hong Kong. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong để mất 0.3%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc
mất 0.6% do các doanh nghiệp oto giảm mạnh. Các thị trường chứng khoán khác như Úc, Ấn độ cũng giảm
điểm, trong khi Nhật Bản, New Zealand, Singapore và Trung Quốc vẫn tăng đểm.

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.

giảm cùng với dấu hiệu áp lực chốt lời tăng lên khiến đà tăng bị thu hẹp trên 2 sàn. Dự kiến áp lực bán ra trong
các phiên tới sẽ tăng lên và cả 2 sàn sẽ phải thử thách ngưỡng kháng cự gần nhất.

Phiên hôm nay, đà tăng vẫn duy trì nhưng tạm thời bị thu hẹp. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là động lực dẫn
dắt chính với nhóm giao dịch tích cực là PVD, VIC, HPG, VCB, KDC…Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên
đầu tuần là yếu tố hỗ trợ cho xu thế tăng giá trên sàn này. Quy mô giao dịch của khối ngoại cũng tăng lên đáng
kể. Khối ngoại mua vào hơn 450 tỷ đồng, bán ra hơn 359 tỷ đồng, do đó khối ngoại vẫn mua ròng hơn 90 tỷ
đồng. Ở phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực bán ra mạnh nên bị điều chỉnh nhẹ. Nhìn
chung cả thị trường phiên nay ngoài nhóm cổ phiếu được cầu từ khối ngoại hỗ trợ thì hầu hết đều giao dịch
giằng co quanh giá tham chiếu với biến động không lớn. 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. Với một tuần tăng mạnh vừa qua, 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.

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. Tuy nhiên, trong các phiên 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. 

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
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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.




