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Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trong 10 tháng là 719.490 tỷ đồng, đạt 91,9% dự
toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa đạt 90% dự toán, tăng 16,5% so
với cùng kỳ năm trước và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 92,2% dự toán,
tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2013. Cũng trong 10 tháng, con số chi ngân sách đã đạt
853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giải ngân
ước đạt khoảng 84,9% dự toán, vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt 74,5% kế
hoạch.

10 tháng thu NSNN tăng 15,2 % so với cùng kỳ

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Ước tính Masan Consumer phải chi ra 357 tỷ đồng để mua
toàn bộ lượng cổ phần này. Giá chào mua công khai là
90.000 đồng/cổ phiếu và bên mua trực tiếp sẽ là Công ty
TNHH MTV Thực phẩm Masan, một công ty con thuộc sở
hữu của Masan Consumer. Cholimex có vốn điều lệ 81 tỷ
đồng, tương ứng số cổ phần là 8,1 triệu đơn vị. Với giá
chào mua như trên, để mua hết 49% cổ phẩn Cholimex,
ước tính Masan Consumer phải chi ra 357 tỷ đồng.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chiều 5/11: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh 

Cơ sở hạ tầng - Tâm điểm thu hút dòng vốn FDI

Giá vàng giảm mạnh sau khi có thông tin đảng Cộng hòa Mỹ giành kiểm soát toàn bộ
Quốc hội Mỹ. Cập nhật lúc 13h58 hôm nay 5/11, giá vàng SJC tại TPHCM là 35,09 –
35,21 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra, giảm 170 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.
Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay. Tại Hà Nội, giá bán ra cao hơn 20 nghìn
đồng/lượng so với TPHCM. Trên thị trường thế giới, giá vàng châu Á hiện đứng ở 1.148
USD/oz, giảm 20 đồng so với phiên trước sau khi xuống thấp nhất 4 năm ở mức 1.168
USD/oz. Nếu tính theo tỷ giá Vietcombank và không bao gồm thuế, phí, giá vàng trong
nước cao hơn thế giới khoảng 5,7 triệu đồng/lượng.

VIB lãi 9 tháng 234 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch năm 
Nợ xấu của VIB tới cuối quý III là 2,19%. Kết thúc 9 tháng
đầu năm, lợi nhuận trước dự phòng đạt 798 tỷ đồng. Lợi
nhuận trước thuế đạt 234 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch cả
năm 2014. Tỷ lệ an toàn vốn của VIB tiếp tục duy trì ở
mức cao 17%. Nợ xấu của VIB là 2,19%. Quỹ dự phòng
rủi ro lũy kế sau khi đã trừ các khoản xử lý rủi ro vẫn duy
trì ở mức gần 1600 tỷ. 

KIS dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng 

Masan Consumer chào mua công khai 49% cổ phần
Cholimex Foods

Trong tổng số hơn 218 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào VN trong hơn 25 năm qua thì lĩnh
vực công nghiệp xây dựng chiếm tới gần 60%. Dòng vốn FDI luôn là động lực quan

ể ế ố

CTCK phải có vốn chủ sở hữu đạt mức 900 tỷ đồng mới
được tham gia hoạt động của TTCK phái sinh. Do đó, sau

ố ề
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HQC: 18/11 chốt quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 3:1 và trả cổ
tức 3% bằng tiền 

Dự kiến, tổ máy số 1 của Nhà máy sẽ vận hành thương mại vào tháng 9/2020 và toàn bộ
nhà máy sẽ vận hành vào tháng 3/2021. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Dung Quất được xây
dựng tại khu kinh tế Dung Quất theo hình thức BOT, có tổng vốn hơn 2,5 tỷ USD. Nhà
máy có công suất 1.200 MW, khi đi vào hoạt động mỗi năm cung cấp 7 tỷ kWh điện.
Tổng diện tích đất dự kiến cấp cho dự án sẽ khoảng 134 ha, gồm: Khu vực Nhà máy
chính 74 ha, ở vị trí phía Tây Nhà máy đóng tàu Dung Quất thuộc KCN phía Đông Dung
Quất (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn); bãi xỉ khoảng 60 ha ở vị trí phía Nam Nhà máy
đóng tàu Dung Quất.

Dow Jones 17.383,84

Công bố vị trí xây dựng Nhà máy nhiệt điện Dung Quất 

Alibaba làm ăn phát đạt sau đợt IPO lịch sử

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong suốt hơn 25 năm qua.
Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) luôn phát triển năng động. Cả nước có
khoảng 123 dự án có quy mô vốn trên 6.000 tỷ/dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là
139 tỷ USD, chiếm khoảng 57%. Trong đó, 63 dự án có quy mô vốn trên 12.000 tỷ/dự án
với tổng vốn là 115,3 tỷ USD chiếm gần một nửa số vốn FDI đăng ký của cả nước.

khi tăng vốn, KIS có đủ điều kiện và sẽ tham gia hoạt động
môi giới các sản phẩm chứng khoán phái sinh. Sau lần
tăng vốn này, tỷ lệ sở hữu của KIS Hàn Quốc tại KIS Việt
Nam vào khoảng 98%. Lũy kế 9 tháng, KIS đạt 42,5 tỷ
đồng doanh thu, tăng gần gấp đôi cùng kỳ 2013; lợi nhuận
sau thuế đạt 1,95 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 6 tỷ
đồng

-10,28

S&P 500

Cụ thể, HQC sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%
(mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).
Thời gian chi trả dự kiến là 10/2/2015. Đồng thời với việc
chi trả cổ tức bằng tiền mặt, HQC cũng sẽ chốt danh sách
cổ đông được nhận quyền mua cổ phiêu phát hành thêm.
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2014. Ngày
đăng ký cuối cùng: 18/11/2014. Theo kế hoạch này, tỷ lệ
thực hiện quyền mua là 3:1, giá phát hành 10.000
đồng/CP.
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PMI dịch vụ Trung Quốc thấp nhất 3 tháng 

Doanh thu quý III của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba tăng vượt dự báo nhờ mảng
kinh doanh trực tuyến và dịch vụ di động tăng trưởng mạnh. Cụ thể, theo báo cáo tài
chính vừa công bố của Alibaba, doanh thu quý III tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái,
lên 2,74 tỷ USD, cao hơn nhiều so với dự báo 2,61 tỷ USD. Nếu không tính một số
khoản phí như, phí thực hiện IPO thì Alibaba kiếm được 45 cent/ cổ phiếu. Sau báo cáo
khá khả quan này, cổ phiếu của Alibaba đã tăng nhẹ trước khi thị trường giao dịch,
nhưng sau đó đã giảm hơn 1%.
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU 9.166,47

16.937,32

Tháng 10, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng chậm chạp, nhấn mạnh thách
thức mà nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới phải đối mặt trong quý IV sau khi chỉ tăng trưởng
7,3% trong 3 tháng trước đó. Nhìn chung, lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng
khá ổn định trong tháng 10 nhờ điều kiện kinh doanh được cải thiện, theo nhận định của
chuyên gia kinh tế trưởng Qu Hongbin tại HSBC. Tuy nhiên, lĩnh vực dịch vụ của Trung
Quốc vẫn đang chịu áp lực lớn do thị trường bất động sản liên tục suy yếu.

-85,23

39,01 4.169,20

(Cập nhật 17h30' ngày 05/11/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 1,38 điểm (-0,23%)
xuống 597,01 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 146 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 2.396,37 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đạt 17 triệu đơn vị, trị giá 218,3 tỷ đồng. Nhóm bluechip, ngoài sự hỗ trợ
từ MSN (tăng 1.000 đồng), còn có đà tăng khá ấn tượng từ PVT (tăng
800 đồng); HAG (+200 đồng); HSG (+500 đồng), nhưng đà giảm của
những mã vốn hóa lớn như VNM, VCB, BVH, MBB… khiến chỉ số VN30
giảm 2,23 điểm (-0,35%) xuống 637,68 điểm. Trong khi đó, nhóm bất
động sản, vẫn là nhóm thu hút dòng tiền lớn trên thị trường KBC ( khớp
7,48 triệu cổ phiếu); ITA (4,5 triệu cổ phiếu); FLC (8,48 triệu cổ phiếu);
HQC (7,67 triệu); HAR (4,95 triệu)… Tuy nhiên, nhóm này có sự phân
hóa về giá. Trong khi HAG, HAR và HQC duy trì đà tăng, thì ITA giảm
điểm, trong khi KBC và FLC đứng giá. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng nhẹ trở lại hơn 5,5 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng mua ròng đạt 384.110 cổ phiếu. Top khối ngoại
mua ròng là MSN, HAG, VSH…Bán ròng tập trung SSI, KBC, DPM.
Trên sàn HNX, sau phiên bán ròng khá mạnh hôm qua, khối ngoại đã
mua ròng trở lại gần 8,5 tỷ đồng. Top mua ròng tập trung PVS, VND,
BVS. Trong khi PVC bị bán ròng mạnh nhất trên HNX.

HNX-Index giảm 0,03 điểm (-0,04%) xuống 88,68 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 68 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 993,74 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,84 triệu cổ phiếu, trị giá
55,82 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất trên sàn này trong phiên hôm nay là 2
mã FIT và KLF với khối lượng giao dịch đạt lần lượt 6 triệu và 14,5 triệu
cổ phiếu. Trong đó, KLF tăng 400 đồng lên mức giá 11.700 đồng, thì
FIT tăng kịch trần với lượng dư bán trần gần 900.000 đơn vị. Hôm nay,
KLF đã ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Cơ quan Đào tạo nghề và
xã hội châu Âu (EBG) trong việc đào tạo nâng cao tay nghề và ngoại
ngữ cho nguồn nhân lực Việt Nam. 

BÁN 3.359.700 740.605
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Giao dịch giằng co sau khi không vượt thành công
ngưỡng kháng cự 605 điểm. Vn-Index đóng cửa để mất
1.38 điểm, xuống 597.01 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ
so với phiên trước đó và tốc độ giao dịch tập trung chủ
yếu ở đầu giờ chiều khi lực bán đổ ra mạnh. Mặc dù vậy
thị trường cũng đã phục hồi ở thời điểm cuối phiên so
với mức thấp nhất trong phiên. 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 loanh quanh 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 và hỗ trợ tại vùng 580 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, HNX-Index chỉ giảm 0.03 điểm xuống 88.68
điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với phiên hôm trước
cho thấy lực cầu đã gia tăng trở lại khi giá giảm. Khối
lượng khớp lệnh đạt gần 70 triệu đơn vị. Mặc dù vậy,
việc dải Bollinger đang co lại cho thấy thị trường sẽ biến
động giằng co trong các phiên tới. 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.

92 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,7% xuống 141,23 điểm vào lúc 16h12 tại Hong Kong. Trong 10
lĩnh vực chính MSCI châu Á Thái Bình Dương theo dõi, cổ phiếu của lĩnh vực năng lượng giảm mạnh nhất do
giá dầu WTI chạm đáy 3 năm. Hôm nay, tâm lý giao dịch của thị trường cũng bị ảnh hưởng bởi tin tức đáng thất
vọng từ kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu chính thức HSBC/Markit mới công bố, chỉ số PMI dịch vụ của Trung
Quốc tháng 10 giảm xuống 52,9 điểm, ghi nhận mức thấp nhất 3 tháng. Sau báo cáo, chỉ số Shanghai
Composite giảm 0,47% trong khi Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 0,6%. Ngoài ra, Kospi của Hàn Quốc
giảm 0,2% và S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,04%. Ngược lại, Nikkei 225 của Nhật Bản vẫn duy trì đà tăng
với 0,44% sau quyết sách của ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư hưu trí công trong tuần trước. Chỉ số Straits
Times của Singapore cũng tăng 0,18% trước khi ngừng giao dịch vào lúc 14h51 do lỗi kết nối.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/11/2014

Sau phiên giao dịch giằng co trước đó khi tiếp cận ngưỡng kháng cự không thành công. Cả 2 sàn đã giảm
h ở hiê d ất kiê hẫ ủ ời ầ ổ Mặ dù ậ á l bá ở đầ iờ hiề ó dấ
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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.

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 từ thanh khoản, tuy nhiên chưa mở ra cơ hội cho xu thế phục hồi. 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. 

mạnh ở phiên nay do sự mất kiên nhẫn của người cầm cổ. Mặc dù vậy, áp lực bán ra ở đầu giờ chiều có dấu
hiệu mạnh bất thường đang là câu hỏi đối với giới đầu tư. Thanh khoản tăng lên ở phiên nay là điểm tích cực. 

Trang 4

Ở phiên trước đó, thị trường còn ghi nhận sự tích cực ở một số cổ phiếu với thanh khoản và cầu rất tốt. Tuy
nhiên, dấu hiệu điều chỉnh đã thể hiện rất rõ ở phiên nay với độ rộng tăng điểm gia tăng cùng và hầu như không
có nhóm nào có giao dịch ấn tượng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm điểm, mặc dù khối ngoại có
bán ròng nhẹ ở phiên nay, nhưng quy mô giao dịch của khối ngoại đã giảm mạnh với tổng giá trị mua vào và
bán ra chỉ đạt hơn 260 tỷ đồng. Do đó, động thái bán ra của giới đầu tư trong phiên chiều có thể một phần do sự
mất kiên nhẫn của một bộ phận nhà đầu tư khi đã mất kiên nhẫn và lo ngại không vượt thành công ngưỡng
kháng cự gần nhất là 605 điểm với VN-Index. Tuy nhiên, lý do thực chất chưa được rõ. Mặc dù vậy, lực cầu gia
tăng mạnh cuối phiên giúp cho hầu hết các mã đều trở về sát giá tham chiếu, cùng với thanh khoản của thị
trường cải thiện. Chúng tôi cho rằng, thị trường vẫn đang vận động trong trạng thái tích lũy. Nếu tâm lý diễn biến
tiêu cực hơn thì ngưỡng hỗ trợ 580 điểm với VN-Index và 85 điểm với HNX-index sẽ hỗ trợ đường giá. Và đây
được đóng vai trò là vùng hỗ trợ trung hạn cho thị trường. 

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.




