
Các mặt hàng truyền thống của VN góp mặt tại Hội chợ Triển lãm hàng thủ công mỹTăng trưởng tín dụng của ngân hàng Nam Á đạt 32% tăng

Với giá mua khoảng 21.500 đồng/cổ phiếu, GEM sẽ mua
vào khoảng 79 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 10% vốn và
trở thành cổ đông chiến lược. Đại diện GEM cho biết toàn
bộ giao dịch sẽ thông qua thỏa thuận và sẽ hoàn tất trong
3 tháng tới. GEM có quyền cử người đại diện vốn để tham
giá HĐQT và được quyền mua cổ phiếu khi HAG phát
hành thêm.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tiêu thụ xi măng tăng so với cùng kỳ 2013

Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam được đánh giá cao tại Algeria

Theo Vụ Vật liệu xây dựng, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ trong 10 tháng qua đạt
53,22 triệu tấn, bằng 106% so với cùng kỳ 2013, đạt 86% kế hoạch năm 2014. Đáng chú
ý là tiêu thụ xi măng ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều tăng khá. Cụ thể, sản phẩm
xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa đạt kết quả khá khả quan trong 10 tháng năm 2014
với mức tiêu thụ ước đạt 41,54 triệu tấn, bằng 108% so cùng kỳ năm 2013. Hiện tồn kho
sản phẩm xi măng cả nước tháng 10/2014 là 2,84 triệu tấn, tương đương khoảng 13-15
ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

PNJ muốn bán toàn bộ vốn tại công ty sở hữu Pullman
Saigon Centre 
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 4/11/2014 của PNJ đã
chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ
phần Quê Hương Liberty cho một hoặc các cá nhân/tổ
chức. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014, PNJ
nắm giữ hơn 1 triệu cổ phần của Liberty, với giá trị đầu tư
42,5 tỷ đồng. Lượng cổ phần này tương ứng hơn 1% cổ
phần của Liberty. Liberty là chủ đầu tư dự án khách sạn 5
sau Pullman Saigon Centre, Novotel Saigon Centre,
Liberty Central Saigon Riverside...

Ngân hàng Nam Á 9 tháng lãi trước thuế 170 tỷ đồng,
bằng 81% kế hoạch 

Quỹ đầu tư GEM cam kết đầu tư 1.700 tỷ đồng vào
HAG
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Là một trong những nhà máy tiên phong tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ
1/7/2012, NMĐ Nhơn Trạch 2 có chiến lược chào giá tốt, hồ sơ thanh toán chính xác,
tinh gọn mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh 9
tháng/2014 của công ty đã vượt kế hoạch với doanh thu đạt hơn 4.500 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế đạt hơn 550 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 185 tỷ đồng. Sản
lượng điện từ đầu năm 2014 đến ngày 05/11/2014 là 3,9 tỷ kwh, đạt gần 98% kế hoạch
năm. Sau 3 năm vận hành thương mại, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp
Nhơn Trạch 2 (NMĐ Nhơn Trạch 2) đã đạt mốc sản lượng điện 15 tỷ kwh phát lên lưới
điện quốc gia. 

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt sản lượng điện 15 tỷ kWh 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,194.66

9,166.47

16,792.48

Theo dự đoán của giám đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Valeriya Gontareva, GDP
sẽ giảm 7% trong năm 2014. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm nay, GDP Ukraine đã
giảm 3,5% và con số này sẽ tiếp tục tăng lên 7% do căng thẳng tại miền Đông nước này.
Tuy nhiên so với mức giảm dự báo 10% hồi tháng 9, con số 7% này cho thấy triển vọng
tươi sáng hơn của kinh tế Ukraine. Hiện Ukraine đang trải qua thời kỳ khủng hoảng kinh
tế trầm trọng do tình hình nội chiến căng thẳng ở miền Đông. GDP Ukraine giảm 5,1%
so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III sau khi đã giảm 4 7% trong quý II và 1 1% trong 3
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Kinh tế Ukraine có nguy cơ rơi vào suy thoái vì nội chiến 

Giá vàng phiên 5/11 giảm 2% xuống 1.137,4 USD/ounce, thấp nhất kể từ 4/2010 và có
khả năng xuống ngưỡng 1.000 USD/ounce khi USD tăng giá làm giảm tính hấp dẫn của
vàng. Tuần qua, giá vàng đã giảm 100 USD/ounce, gợi nhớ lại đợt giảm giá 2 ngày liền
hồi năm ngoái bắt đầu là sóng ngừng đầu tư và giá giảm với tốc độ 2 con số sau 12 năm
tăng liên tục. USD hôm 5/11 tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua sau khi Đảng
Cộng hòa lần đầu tiên kể từ 2006 giành quyền kiểm soát cả thượng và hạ viện trong
cuộc bầu cử giữa kỳ, làm tăng đồn đoán về các chính sách ủng hộ thương mại.
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Các mặt hàng truyền thống của VN góp mặt tại Hội chợ-Triển lãm hàng thủ công mỹ
nghệ lần thứ 19 của Algeria diễn ra từ 4 đến 12/11 tại thủ đô Algiers của nước này, thu
hút sự quan tâm đặc biệt của các khách hàng Algeria. Hội chợ lần này có sự tham gia
của trên 200 doanh nghiệp Algeria và 77 doanh nghiệp nước ngoài đến từ 15 quốc gia,
trong đó có Việt Nam. Đến thăm quan gian hàng của Việt Nam, người nào cũng có thể
mua một vài món đồ về để dùng hay làm quà tặng. Trong khi đó các bạn trẻ Algeria thích
thú khi chọn cho mình những đôi guốc mộc mỹ nghệ dễ thương hoặc những chiếc hộp
chạm khảm để đựng nữ trang hặc đồ trang sức.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng Nam Á đạt 32%, tăng
trưởng huy động 16,7%. Tỷ lệ nợ xấu 2%. Tăng trưởng tín
dụng của Nam Á đến hết quý III so với đầu năm là 32%,
với tổng cho vay khách hàng đạt 15.267,25 tỷ đồng. Tăng
trưởng huy động đạt 16,7%, với tổng tiền gửi của khách
hàng đạt 15.967,6 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ báo cáo
của Nam Á là 2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng
Nam Á lãi trước thuế 170,4 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ
2013 và bằng 81% kế hoạch năm
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Cụ thể, HVG sẽ chào bán 43.999.936 cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1.
Đồng thời công ty cũng dành 26.399.962 cổ phiếu để
thưởng cho cùng đối tượng với tỷ lệ 5:1 từ nguồn lợi
nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2014. Vốn
thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào vốn lưu
động nhằm nâng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh
doanh. 

Hùng Vương dự kiến phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu
Theo Bộ KH&ĐT, trong chuyến công tác tại Singapore (từ ngày 3-5/11), Bộ trưởng Bùi
Quang Vinh cho biết, hiện bộ này đang soạn thảo luật về Đặc khu kinh tế. Theo đó, Luật
Đặc khu kinh tế sẽ chủ yếu phục vụ cho Phú Quốc, Vân Đồn và Bắc Vân Phong. Trong
các buổi làm việc, Tập đoàn Sembcorp Development (Singapore) cho biết, sẽ triển khai
Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thứ 6 tại tỉnh Nghệ An. Hiện Singapore là
đối tác đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 3 của Việt Nam, với 1.330 dự án đầu tư còn
hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 32,6 tỷ USD.

Dow Jones 17,484.53

Việt Nam sẽ có 3 Đặc khu kinh tế

Giá vàng thấp nhất 4 năm

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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(Cập nhật 17h30' ngày 04/11/2014) Trang 1

so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III sau khi đã giảm 4,7% trong quý II và 1,1% trong 3
tháng đầu năm.(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Đóng cửa phiên 6/11, VN-Index tăng 0,84 điểm (+0,14%) đứng ở mức
597,85 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 93,44 triệu đơn vị, trị giá
1.609,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% về lượng và 32,83% về giá trị so với
phiên trước. Nhóm Vn30 là lực cản của thị trường khi đóng cửa giảm
0,12 điểm (-0,02%), chỉ số VN30-Index đứng ở mức 637,36 điểm với 9
mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã đứng giá. Mặc dù MSN nới rộng khoảng 
cách tăng với mức tăng 1.000 đồng lên 82.000 đồng/CP, nhưng với sắc
đỏ của khá nhiều cổ phiếu còn lại như HPG, FPT, SSI, VIC… cùng
nhiều trụ cột trở lại mốc tham chiếu như VNM, GAS, BVH, HSG… khiến
đà tăng của VN-Index bị hãm lại. Trong khi đó, cổ phiếu HAG đã nhận
được thông tin hỗ trợ khá tích cực. Cụ thể, Global Emerging Markets
(GEM) đến từ Mỹ sẽ đầu tư vào Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG)
bằng việc mua một số lượng lớn cổ phiếu trên sàn hoặc thỏa thuận.
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HNX-Index tăng 0,64 điểm (+0,72%) lên 89,32 điểm với tổng khối lượng
giao dịch đạt 61,82 triệu đơn vị, trị giá hơn 840 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 4,65 triệu đơn vị, trị giá 38,89 tỷ đồng. Riêng SHB
thỏa thuận hơn 2,17 triệu đơn vị, trị giá 19,53 tỷ đồng. Nhóm HNX30
tăng khá tích cực và vẫn là trụ cột của thị trường khi có tới 17 mã tăng,
8 mã giảm và 5 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index tăng 2,42 điểm
(+1,37%) lên 179,64 điểm. Trong đó, các cổ phiếu chút chốt đều tăng
điểm mạnh như SHB, PVS, PVC, VND, KLS, BVS…Điểm đáng chú ý là
tổng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm HNX30 trong phiên
hôm nay đạt xấp xỉ so với VN30 với hơn 596 tỷ đồng (trong khi thanh
khoản của các cổ phiếu VN30 đạt hơn 609 tỷ đồng). Trong đó, top cổ
phiếu giao dịch mạnh nhất trên sàn gồm SCR (9,66 triệu đơn vị), PVX
(8,64 triệu đơn vị), KLF (7,48 triệu đơn vị), FIT (3,18 triệu đơn vị).

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại đã mua ròng 84.900 đơn vị với tổng giá trị tương
ứng hơn 10,43 tỷ đồng, giảm 77,78% về lượng và 87,93% về giá trị so
với phiên 5/11. Top mua ròng là MSN, IJC; top bán ròng là SSI, KBC.
Trên HNX, khối ngoại đã bán ròng 187.567 đơn vị, trong khi phiên trước 
mua ròng 572.005 đơn vị. Top mua ròng mạnh là PGS, IVS, PVX, AAA,
PVS. Trong khi VND bị bán ròng mạnh nhất trên sàn này.
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Giao dịch giằng co quanh ngưỡng 600 điểm, Vn-Index
đóng cửa để mất mốc 600 xuống 597.85 điểm. Thanh
khoản sụt giảm 34% so với phiên trước trong khi độ
rộng tăng điểm lại mở rộng. . 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, dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại cho
thấy thị trường sẽ giằng co trong các phiên tới với biến
động hẹp. 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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Tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ACB,
VND, LAS, PGS. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.64 điểm
lên 89.32 điểm. Trong khi thanh khoản phiên nay giảm
nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao so với
khối lượng giao dịch trung bình của 2 tuần giao dịch gần
nhất. 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. 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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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

97 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Cả 2 sàn đã có phiên phục hồi nhẹ nhưng biến động giá vẫn khá hẹp và giao dịch khởi sắc chỉ tập trung ở một
ố ã ó thô ti hỗ t Th h kh ả t iả h thấ thậ t ẫ hiế thế t ê h i à Chú
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Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng sau chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ và
giá dầu tăng trở lại. Phiên giao dịch ngày 05.11.2014, Chỉ số S&P 500 tăng 0,6% lên cao chưa từng thấy ở
2.023,57 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Chỉ số Dow Jones cũng tăng lập kỷ lục mới ở 17.484,53 điểm. Thị
trường chứng khoán Mỹ bắt đầu tăng mạnh ngay sau khi chính phủ công bố Đảng Cộng hòa ở Mỹ đã giành
thắng lợi trong cuộc bẩu cử giữa kỳ. Hiện đảng Cộng hòa có 53/100 ghế tại Thượng viện. Đây là lần đầu tiên
trong 8 năm đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát toàn bộ Quốc hội Mỹ. Trong khi, thị trường chứng khoán
châu Á lại giảm ngày thứ hai do các cổ phiếu công ty tài chính giảm điểm, ở phiên ngày 06.11 khi MSCI mất
0.6% xuống 140.18 điểm lúc 4h10 phút theo giờ Hong Kong. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mất 0.2%, các
thị trường chứng khoán ÚC và New Zealand cũng có diễn biến tương tự. Trong khi Chỉ số Kospi của Hàn Quốc
lại tăng 0.3%.

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.

số mã có thông tin hỗ trợ. Thanh khoản sụt giảm cho thấy sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế trên hai sàn. Chúng
tôi cho rằng, biến động đi ngang sẽ còn tiếp diễn trong phiên cuối tuần và trong đầu tuần tới. 

Sau phiên giao dịch cải thiện về thanh khoản trước đó thì cả 2 sàn đã qua trở lại trạng thái thận trọng. Mặc dù
vậy giá đã phục hồi là điểm tích cực. Sự phân hóa vẫn diễn ra với nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ như HAG.
Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động có giao dịch rất tích cực như HUT, SCR, IJC, …Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
suy yếu là nguyên nhân khiến thị trường thu hẹp đà tăng ở phút cuối. Sự suy yếu của nhóm vốn hóa lớn đã
được dự đoán trước khi khối ngoại tiếp tục thu hẹp quy mô giao dịch, đồng thời vùng giá hiện tại không còn quá
hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong nước. 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. 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. 

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. 

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.
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