
Việt Nam đứng thứ tư thế giới về xuất khẩu da giày, thế nhưng, 90% sản phẩm của da
ấ ẩ ầ ấ

Trước đó, vào ngày 9/9, CTCP Đầu tư Thành Thành
ổ ổ

Quỹ đầu tư này đã bán 709 ngàn cổ phiếu VND, làm giảm
số lượng nắm giữ từ 9,24 triệu cổ phiếu xuống còn 8,53
triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 9,53%
xuống còn 8,8%. Giao dịch được thực hiện vào ngày 5/11.
Trước đó vào ngày 27/10/2014, Mutual Fund Elite cũng đã
bán hơn 447 ngàn cổ phiếu VND, giảm tỷ lệ sở hữu từ
10% xuống còn 9,53%.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

10 tháng, giải ngân ODA đạt gần 80% 

90% sản phẩm da giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu 

Theo Bộ Tài chính, 10 tháng qua, giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của
Chính phủ đạt 68.574,6 tỷ đồng, đạt 78,8% so với kế hoạch năm 2014. Trong công tác
tài chính đối ngoại và quản lý, tháng 10-2014, Bộ Tài chính đã chủ trì ký kết 2 Hiệp định
vay ODA từ nhà tài trợ Bỉ và Hàn quốc với tổng trị giá 51,4 triệu USD. Như vậy, tính đến
hết 20-10-2014, 29 Hiệp định vay đã được ký kết với tổng trị giá 3.231,5 triệu USD, bằng 
66,7% so với dự kiến cả năm, góp phần bổ sung nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát
triển.

Lợi nhuận quý III của JVC tăng 7 lần so với cùng kỳ 
Quý III/2014, Công ty đạt 302,33 tỷ đồng doanh thu, gấp 3
lần doanh thu quý III/2013. Lợi nhuận và doanh thu JVC
tăng mạnh do sau một thời gian gián đoạn, Chính phủ đã
giải ngân trở lại cho các dự án cũ và mới, JVC quyết toán
các dự án cũ và tăng doanh số. Lũy kế 9 tháng đầu năm,
JVC đạt lợi nhuận sau thuế 107,28 tỷ đồng, gấp 4 lần so
với mức 23,91 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2013,
JVC chỉ đạt 41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đầu tư Thành Thành Công tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu
tại NHS lên 42% 

Mutual Fund Elite giảm tỷ lệ sở hữu tại VND xuống
8,8% 
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3 tổng công ty trụ cột là Khối hạ tầng (VNPT - NET); Khối kinh doanh (VNPT -
VinaPhone) và Khối VAS (VNPT - Media). Hiện 63 viễn thông tỉnh, thành đã chuẩn bị
sẵn sàng để ngay khi Đề án được Thủ tướng phê duyệt, có thể tiến hành tách trung tâm
kinh doanh độc lập với khối hạ tầng ngay. trong mô hình mới này, VNPT sẽ tách bạch
theo từng khối, từng lĩnh vực, trong đó gồm 3 tổng công ty trụ cột là Khối hạ tầng (VNPT
- NET); Khối kinh doanh (VNPT - VinaPhone) và Khối VAS (VNPT - Media). Các khối
này sẽ hoạt động độc lập, chuyên sâu và không phụ thuộc nhau và sẽ đánh giá hiệu quả
công việc trực tiếp từ từng khối, từng đơn vị và đến tận từng cá nhân.

Tập đoàn VNPT đề xuất thành lập 3 tổng công ty trực thuộc 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,197.19

9,166.47

16,780.53

Ủy ban chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong thống nhất sẽ bắt đầu liên kết giao dịch
này sau 1 tuần nữa. Cụ thể liên kết chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong sẽ bắt đầu
giao dịch vào ngày 17/11 với hạn mức giao dịch là 23,5 tỷ nhân dân tệ/ngày (3,8 tỷ
USD/ngày). Liên kết giao dịch này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giới đầu tư nước ngoài
tiếp cận với thị trường chứng khoán 4,2 nghìn tỷ USD của Trung Quốc. Ủy ban chứng
khoán Thượng Hải - Hong Kong thống nhất sẽ bắt đầu liên kết giao dịch này sau 1 tuần
nữa. 
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Sắp khởi động liên kết giao dịch chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong 

CPI tháng 10 của Trung Quốc không đổi so với tháng trước đó, chứng tỏ áp lực lạm
phát đang giảm dần, gia tăng thách thức của PBOC. Giá tiêu dùng tăng 1,6% so với
cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10. Con số này ngang với số liệu ghi nhận được trong
tháng 9 và cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2010. Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất
(PPI) tại Trung Quốc tiếp tục giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, ghi
nhận tháng giảm thứ 32 liên tiếp. Áp lực lạm phát liên tục xuống thấp, dấy lên lo ngại về
nguy cơ giảm phát tại Trung Quốc.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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giày Việt Nam là hàng gia công xuất khẩu. 10 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất
khẩu toàn ngành công nghiệp giày dép Việt Nam đạt 10,2 tỷ USD, tương đương gần
10% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, năng lực thiết kế mẫu mã còn
yếu, thiếu đồng bộ trong sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu. 70% doanh nghiệp phụ
thuộc hoàn toàn vào nguồn thiết bị kỹ thuật, công nghệ, thiết kế sản phẩm và thị trường
nước ngoài. Con số trên được đưa ra trong Hội nghị Xúc tiến xuất khẩu da giày “Nâng
cao năng lực kinh doanh, xuất khẩu cho các doanh nghiệp Việt Nam” được tổ chức vào
sáng nay (10/11).

Công, cổ đông lớn của cả BHS và NHS. Tổ chức này cho
biết đã tiếp tục mua vào thành công 5,435 triệu cổ phiếu.
Sau giao dịch, hiện, Thành Thành Công đang sở hữu
25,57 triệu cổ phiếu, tương đương 42,1% VĐL. Ngày thay
đổi tỷ lệ sở hữu tại NHS: 6/11/2014. Được biết, phương
án sáp nhập CTCP Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) và
NHS đã được ĐHCĐ BHS thông qua.

55.01

S&P 500

Trong 4 phiên liên tiếp, ông Võ Văn Cường đã mua hơn
2,1 triệu chứng chỉ quỹ E1VFVN30. Tại ngày 6/11/2014,
ông Cường sở hữu 11,33% chứng chỉ quỹ E1VFMVN30
và trở thành cổ đông lớn thứ 2, sau Dragon Capital với tỷ
lệ sở hữu 14,85%. Cùng thời gian này, HSC liên tục bán
ra và giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,18% về 3,46%.

Ông Võ Văn Cường nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,33%
VFMVN30 

Giá xăng đã giảm tới 12% so với đầu năm, nhưng cước vận tải thì vẫn không có dấu
hiệu giảm, hoặc giảm không đáng kể. Động thái nhanh nhất cho tới thời điểm này là tại
Cần Thơ, hãng Taxi Mai Linh đã công bố sẽ cước từ 1.000 – 1.500 đồng/km, bắt đầu từ
ngày 10/11. Còn những hãng xe lớn khác đang hoạt động trên địa bàn thành phố vẫn
chưa có kế hoạch cụ thể về giảm giá cước. Tại Đà Nẵng, các Hiệp hội vận tải cho rằng,
mặc dù có 9 lần giảm giá, nhưng lại giảm không đáng kể so với 5 lần tăng trước đó. 

Dow Jones 17,573.93

Giá xăng giảm 9 lần, cước vẫn tải vẫn đứng yên

CPI Trung Quốc vẫn thấp nhất 5 năm 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

23,998.06
2,473.18

296.02

19.46

4,632.53

6,585.49

Nikkei 225

(Cập nhật 17h00 ngày 10/11/2014) Trang 1
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Kết thúc phiên chiều, VN-Index giảm 0,47 điểm (-0,08%), xuống 602,12
điểm dù số mã tăng vẫn là 126 mã, nhiều hơn hẳn so với 89 mã giảm.
VN30-Index do không chịu tác động của GAS, nên dù bị hãm rất nhiều
so với phiên sáng, nhưng vẫn giữ được mức tăng nhẹ 0,13 điểm
(+0,02%), đứng ở mức 642,9 điểm. Tổng khối lượng giao dịch cả
phiên là 138,82 triệu đơn vị, giá trị 2.886,62 tỷ đồng, mức cao nhất kể
từ ngày 16/10. Việc nhóm cổ phiếu dầu khí lớn trên sàn đóng cửa ở
mức thấp nhất ngày chính là nguyên nhân khiến VN-Index đảo chiều,
tiêu biểu là GAS và PVD. Ngoài nhóm dầu khí này, một số mã bluechip
cũng chịu áp lực bán mạnh cuối phiên như HAG, CTG, MBB…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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138,816,769

2,886.62

89

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

602.12
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Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,03 điểm (-0,04%), xuống 89,51 điểm
với sắc xanh cũng chiếm ưu thế so với sắc đỏ (100 mã so với 78 mã
giảm). HNX30-Index cũng tương tự VN30-Index, cũng tăng 0,49 điểm
(+0,27%), lên 180,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn đạt
68,15 triệu đơn vị, giá trị 989,21 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với phiên
cuối tuần trước. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5 triệu đơn
vị, giá trị 83,27 tỷ đồng. Trong khi KLF nới rộng đà tăng và đóng cửa ở
mức cao nhất ngày 11.900 đồng, tăng 300 đồng (+2,59%) với 20,56
triệu đơn vị được khớp, FIT tăng thêm 1 bước giá, lên 30.300 đồng,
tăng 1.500 đồng (+5,21%) với 3,73 triệu đơn vị được khớp, thì nhóm
dầu khí như PVS, PVX, PVE…, lại quay đầu giảm giá, may mắn PVC
giữ ở mức tham chiếu. 

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, sau 3 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã bán
ròng trở lại hơn 38,7 tỷ đồng. Top bị bán ròng mạnh là HAG, PVD, VIC.
Trong khi MSN và VCB tiếp tục được mua ròng. Trên sàn HNX, khối
ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp, đạt hơn 14 tỷ đồng. Top
bán ròng là PVC, PVS; trong khi IVS tiếp tục được mua ròng. 
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Áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên tại vùng 605
điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS và PVD
giảm điểm là nguyên nhân khiến Index giảm điểm. Chốt
phiên Vn-Index lùi xuống còn 602.12 điểm. Giao dịch
thỏa thuận tăng mạnh do khối ngoại trao tay MWG,
trong khi khối lượng khớp lệnh không thay đổi nhiều so
với phiên hôm qua nhưng đây là mức thanh khoản tốt
so với 2 tuần gần đây. Các chỉ báo kỹ thuật rất tích cực
khi MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu, cùng với MFI vẫn trong xu thế phục hồi từ vùng
quá bán. 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 trong các
phiên tới.
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Điểm số không thay đổi mấy so với phiên hôm qua.
Chốt phiên, HNX-Index để mất 0.03 điểm xuống 89.51
điểm. Tuy nhiên độ rộng tăng điểm khá tốt với 100 mã
tăng giá và 78 mã giảm giá. Sự phân hóa tập trung ở
một số cổ phiếu bất động sản , chứng khoán và sông
đà. Thanh khoản phiên nay tăng 50% so với phiên hôm
trước là điểm tích cực đối với sàn này. Tuy nhiên, trạng
thái đi ngang vẫn là biến động chính của sàn này trong
các phiên kế tiếp. 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. 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 90 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm

605 điểm

YếuYếu 85 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Cả 2 sàn khởi đầu một tuần giao dịch sôi động với thanh khoản tăng. Tuy nhiên, áp lực bán ra kỹ thuật tại vùng
khá khiế ả 2 à lùi ề ứ thấ t à T hiê biế độ h ủ thị t ờ ẫ là iằ
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Chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 0,1% lên 2.031,92 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Chỉ số này đã tăng 0,7%
trong cả tuần. Trong phiên giao dịch hôm qua 7/11, chỉ có cổ phiếu của 7/10 lĩnh vực chính mà S&P 500 theo
dõi tăng giá, trong đó lĩnh vực điện nước và năng lượng tăng mạnh nhất, lần lượt với 1% và 0,9%. Trong khi
đó, cổ phiếu y tế giảm mạnh nhất với 0,9%. Chỉ số Dow Jones cũng tăng 0,1% lên 17.573,93 điểm. Cả hai chỉ
số này vẫn ở mức cao nhất mọi thời đại và ghi nhận tuần thứ 3 tăng liên tiếp. Khoảng 6,5 tỷ cổ phiếu được giao
dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn khối lượng giao dịch trung bình 7,24 tỷ cổ phiếu của 5 phiên giao
dịch trước đó. Chỉ số VIX, theo dõi biến động chứng khoán Mỹ, giảm 4% xuống 13,12 điểm - mức thấp nhất kể
từ ngày 19/9. Hôm qua 7/11, giới đầu tư gần như không phản ứng sau tín hiệu tích cực từ thị trường lao động
tại Mỹ. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp Mỹ đã tuyển dụng thêm 214.000 nhân viên trong tháng 10. Tỷ lệ
thất nghiệp cũng theo đó giảm xuống 5,8% từ 5,9% trong tháng 9 và ghi nhận mức thấp nhất 6 năm.

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.

kháng cự khiến cả 2 sàn lùi về mức thấp trong ngày. Tuy nhiên biến động chung của thị trường vẫn là giằng co
trong biên độ hẹp với áp lực bán không quá lo ngại. Nếu thanh khoản sớm tăng trở lại để hấp thụ hết cung giá
cao thì có thể kỳ vọng việc thị trường sớm chấm dứt trạng thái tích lũy. Tuy nhiên, vẫn cần chờ đợi tín hiệu rõ 

Sắc xanh lan rộng bảng điện tử ngay từ phút đầu buổi sáng. Tuy nhiên, áp lực bán ra mạnh cuối phiên khiến
cho cả 2 sàn đóng cửa lùi về mức thấp cùng với độ rộng tăng giá cũng thu hẹp lại. Nguyên nhân của việc giảm
điểm ở VN-Index có liên quan đến nhiều cổ phiếu chứ không phải mã duy nhất nào. Đầu tiên là GAS, đang từ
tham chiếu giảm 0,95%. Tiếp đến là MSN đang tăng ở 86.000 đồng lùi về tham chiếu 85.500 đồng. VNM cũng
đang tăng từ 105.000 đồng lùi về tham chiếu 104.000 đồng. VIC giữ nguyên mức tăng 0,83%. PVD là cổ phiếu
giảm đáng chú ý nhất chiều nay, lùi 3 bước giá so với phiên sáng và dưới tham chiếu 2,14%. Loại trừ giao dịch
thỏa thuận thì khối ngoại không thay đổi nhiều quy mô giao dịch ở phiên nay và trở lại bán ròng sau nhiều phiên
mua ròng liên tiếp. Bối cảnh chung vẫn là thận trọng và giao dịch cầm chừng chờ đón báo cáo kết quả kinh
doanh quý 4 được hé lộ. Trong các phiên tới, chúng tôi cho rằng trạng thái tích lũy này sẽ còn tiếp tục do yếu tố
thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Áp lực bán quanh vùng 605 điểm sẽ là lực cản cho đà phục hồi của thị
trường. Thị trường cần thêm vài tuần nữa để tích lũy trước khi bước vào con sóng tăng mới. 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 600 điểm đối với Vn-Index. 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. 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. 

Ở giai đoạn thị trường đi ngang như hiện nay, chúng tôi lưu ý nhà đầu tư lướt sóng lựa chọn chiến thuật bán ra
tại vùng kháng cự và mua vào tại vùng hỗ trợ của 2 chỉ số. Đối với nhà đầu tư trung hạn có thể mua vào khi thị
trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ gần nhất và lựa chọn những cổ phiếu đón đầu kết quả kinh doanh quý 4
như chứng khoán và bất động sản. 
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