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Tin từ Vụ tín dụng NHNN, tính đến 31/10/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với
nền kinh tế tăng 8,63% so với cuối năm 2013. Về cơ cấu tín dụng hiện nay: Đến cuối
tháng 9, dư nợ phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn chiếm 19% dư nợ nền kinh tế,
tăng 6,9% so với cuối năm 2013; Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 24%
dư nợ nền kinh tế, tăng 4,5% so với cuối năm 2013; Dư nợ cho vay xuất khẩu chiếm 5%
dư nợ nền kinh tế, tăng 4% so với cuối năm 2013; Dư nợ cho vay công nghiệp hỗ trợ
chiếm 3% dư nợ nền kinh tế tăng 7% so với cuối năm 2013; ...

Tăng trưởng tín dụng lên mức 8,63% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng quyền
sử dụng đất và quyền phát triển dự án "Cụm chung cư 18
tầng" của Dự án CT15 Việt Hưng cho đối tác và phương
án thoái phần vốn còn lại của PVCR tại dự án sau khi
chuyển nhượng Cụm chung cư 18 tầng. Nghị quyết có
hiệu lực kể từ ngày 10/11/2014. Dự án được xây dựng
trên khu đất 29.405 m2, gồm có 18 tầng nổi và 3 tầng hầm
ới 456 ă hộ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngân hàng đồng loạt nâng tỷ giá 

Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 5 dự án tại Việt Nam 

Giá bán USD sáng nay 13/11 tại các ngân hàng hầu hết đều vượt 21.330 VND/USD. Cập 
nhật lúc 9h sáng nay 13/11, tỷ giá tại các ngân hàng đồng loạt tăng 5-15 đồng so với
hôm qua. Hiện tỷ giá tại Vietcombank là 21.275 – 21.325 VND/USD, tăng 5 đồng so với
hôm qua. Tăn 10 đồng cả mua vào và bán ra, tỷ giá tại ACB và Eximbank lên 21.265 –
21.335 VND/USD. Tăng 5 đồng mua vào, 15 đồng bán ra, giá USD tại BIDV lên 21.275-
21.335 VND/USD. Tăng 15 đồng cả mua vào, bán ra, tỷ giá USD tại VietinBank lên
21.275- 21.335 VND/USD.

Vinachem bán hơn 50% vốn tại SX&TM Phương Đông
giá khởi điểm 133,000 đồng/cp 
Vinachem sẽ tổ chức bán đấu giá 101,989 cổ phần CTCP
Sản xuất và Thương mại Phương Đông. Đáng chú ý,
mệnh giá mỗi cổ phần phổ thông của Phương Đông là
100,000 đồng. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức lúc 09h00
ngày 19/12/2014 tại HOSE. Lợi nhuận sau thuế đặt ra
2014 là 2.5 tỷ đồng, cao hơn 48% so với thực hiện 2013.
Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2014 là 10%.

FLC lãi đột biến quý III/2014 nhờ thu hồi vốn tài chính 

PVR thoái toàn bộ vốn dự án CT15 Việt Hưng 

Ngày 12/11, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp đồng viện trợ
không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho năm dự án tại Việt Nam, với tổng số tiền
viện trợ là 500.975 USD. Các đơn vị nhận viện trợ gồm Dự án mở rộng trạm y tế thị trấn

Lãi quý III/2014 của FLC tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ.
Doanh thu thuần quý III đạt 505 tỷ đồng, tăng 45% so với
cùng kỳ, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh chính là 40 tỷ
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Công ty mẹ Minh Phú lãi 9 tháng hơn 421 tỷ đồng
Theo đó, đến 30/9, tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng tưng 6,12% lên 6,16 triệu
tỷ đồng, tăng thêm 95 nghìn tỷ đồng so với thời điểm 31/8. Trong đó tổng tài sản của các
ngân hàng thương mại Nhà nước, bao gồm cả VietinBank, Vietcombank là 2,7 triệu tỷ
đồng, tăng 8,53%, của các ngân hàng thương mại cổ phần là 2,6 triệu tỷ đồng, tăng
5,66% so với số liệu đầu năm. Trong khi tổng tài sản của các ngân hàng liên doanh
nước ngoài giảm 0,92%, công ty tài chính cho thuê giảm 3,7%. Vốn điều lệ của cả hệ
thống tổ chức tín dụng 9 tháng tăng 3,27% lên 435.541 tỷ đồng. Tăng mạnh nhất là các
tổ chức tín dụng hợp tác với 10,5%.

Dow Jones 17,652.79

Tổng tài sản của toàn hệ thống ngân hàng đến 30/9 tăng 6,12% 

70% khả năng Nga sẽ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

ệ ợ ị ậ ệ ợ g ự ộ g ạ y ị
Bần Yên Nhân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Dự án xây dựng điểm trường tiểu học
Tức Tranh, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên; Dự án mở rộng trạm y tế
xã Đức Chính, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; Dự án xây dựng
trường trung học cơ sở Văn Nhuệ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Dự án cung cấp thiết bị
cho Bệnh viện Phong Chí Linh, xã Hoàng Tiến, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

g ỳ, gộp ạ ộ g ỷ
đồng và lãi từ hoạt động tài chính là 115 tỷ đồng. FLC bắt
đầu có doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản,
đồng thời tiến hành chuyển nhượng các khoản đầu tư tài
chính dài hạn làm cho lợi nhuận sau thuế kỳ này tăng
311% so với kỳ trước. 

-9.16

S&P 500

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 754,7 tỷ
đồng, trên vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu
năm 2014, doanh thu đạt 9.100 tỷ đồng, tăng 44% so cùng
kỳ. Lợi nhuận sau thuế 421 tỷ đồng, gấp 5,6 lần. Trong kỳ,
Minh Phú cũng phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu doanh
nghiệp không chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm, lãi suất
9,65%/năm, trả lãi 1 năm 2 lần.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Trung Quốc: Sản lượng công nghiệp tháng 10 tăng chậm 

Theo đó, tính đến quý III/2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 3 quý liên tiếp.
GDP quý III của Nga chỉ tăng trưởng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ cuối năm
ngoái, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 3 quý liên tiếp, từ 2% trong quý IV/2013
xuống còn 0,9% trong 3 tháng đầu năm nay và tiếp tục giảm về 0,8% và 0,7% lần lượt
trong quý II và III/2014. Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2014 sẽ là năm tăng
trưởng yếu nhất của kinh tế Nga kể từ năm 2000. Đầu tuần này, ngân hàng trung ương
Nga cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Nga năm 2015 xuống còn 0% sau khi chỉ
tăng trưởng 0,3% trong năm nay.
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9,248.51

17,357.94

Theo báo cáo của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, sản lượng công nghiệp tăng
7,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, chậm hơn mức tăng 8% ghi nhận được
hồi tháng 9. Đầu tư tài sản cố định tại khu vực thành thị trong 10 tháng đầu năm nay chỉ
tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với số liệu của 9 tháng đầu năm
(16,1%). Trong khi đó, doanh số bán lẻ cũng tăng thêm 0,1 điểm % lên 11,5% so với
cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9. Kết thúc quý III, GDP của Trung Quốc tăng trưởng
chậm nhất 5 năm ở 7,3%.

37.55

8.07 4,187.95

(Cập nhật 17h30ngày 13/11/2014) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Đóng cửa, VN-Index giảm 0,85 điểm (-0,14%) xuống 603,16 điểm với
tổng khối lượng giao dịch đạt 157,54 triệu đơn vị, trị giá 2.489,92 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 18,17 triệu đơn vị, trị giá hơn
266 tỷ đồng. Riêng DLG thỏa thuận 10 triệu cổ phiếu ở mức giá với
tổng giá trị 119 tỷ đồng và SEC thỏa thuận hơn 3,45 triệu đơn vị ở mức
giá trần, trị giá 39,38 tỷ đồng.VN30-Index giảm 3,02 điểm (-0,47%)
xuống 638,87 điểm với 6 mã tăng, 10 mã đứng giá và có tới 14 mã
giảm. Trên sàn HOSE, các cổ phiếu MSN, PVD, KDC, HSG, BVH…
giảm điểm khá mạnh, trong khi các trụ cột chính như VNM, GAS, VCB
đứng ở mốc tham chiếu, đà tăng khá hẹp của một số mã như SSI,
OGC, CSM… khiến VN-Index quay đầu giảm điểm trong đợt khớp lệnh
xác định giá đóng cửa.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại đã bán ròng 3.383.150 đơn vị, tổng giá trị bán
ròng tương ứng 108,91 tỷ đồng. FLC là cổ phiếu được mua ròng mạnh
nhất cả về khối lượng và giá trị chỉ với 410.980 đơn vị. KDC là cổ phiếu
bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 698.210 đơn vị, trị giá 42,32 tỷ
đồng. HAG và HAR là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất về khối
lượng. Trên HNX, khối ngoại đã mua ròng 1.207.900 đơn vị, tăng
48 81% so với phiên trước

Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,36 điểm (+0,39%) lên 91,49 điểm với
tổng khối lượng giao dịch đạt 76,93 triệu đơn vị, trị giá 1.150,67 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,17 triệu đơn vị, trị giá 67,97 tỷ
đồng. HNX30-Index tăng 0,11 điểm (+0,06%) lên 186,04 điểm với 9 mã
tăng, 8 mã giảm và 13 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu trong nhóm chứng
khoán và dầu khí như BVS, IVS, PVB, PVS, PVX, SHS, VDS, VIX…
tiếp tục duy trì đà tăng là động lực chính giúp chỉ số bảo toàn sắc xanh.
Sau 4 phiên tăng tích cực, trong đó có 2 phiên bùng nổ với mức giá
trần, cổ phiếu KLF đã chịu áp lực chốt lời trong phiên hôm nay, nên
quay đầu giảm mạnh.

BÁN 6,473,700 333,700

Trang 2

48,81% so với phiên trước.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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THỨ SÁU

Áp lực bán ra cuối phiên khiến thị trường đóng cửa lùi
khỏi ngưỡng 605 điểm, đứng tại 603.16 điểm. Thanh
khoản tiếp tục cải thiện so với phiên trước đó với khối
lượng khớp lệnh đạt gần 140 triệu đơn vị. Đây là tín hiệu
tích cực. 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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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

580 điểm

Mạnh

Yếu

Do nhận được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
như ACB, PVS..HNX-Index vẫn duy trì sắc xanh đến
cuối phiên. Thanh khoản tương đương với phiên trước
đó với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 76 triệu đơn vị.
Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực khi MACD tiếp
tục cắt lên trên đường tín hiệu. Cùng với một loạt các
chỉ báo RSI và MFI phục hồi mạnh. Dải Bollinger vẫn
đang mở rộng lên phía trên mở đường cho xu thế tăng
giá. Mặc dù vậy, chỉ báo STO đang trong vùng quá mua
nên có thể áp lực bán sẽ sớm gia tăng trong các phiên
kế tiếp khi HNX-Index lên ngưỡng 93 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
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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 tăng 0,2% lên 141,65 điểm vào lúc 16h05 tại Hong Kong. Trung bình cứ
khoảng 2 cổ phiếu tăng giá thì có 1 cổ phiếu giảm giá. Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục tăng giá mạnh với chỉ số
Nikkei 225 tăng 1,14%. Thị trường đồn đoán rằng Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiến hành bầu cử sớm vào tháng
tới, đồng thời trì hoãn kế hoạch tăng thuế vào năm sau. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
(PBOC) dự kiến sẽ bơm tiền vào một số ngân hàng thương mại nhất định, nhằm gián tiếp hỗ trợ hoạt động vay
vốn của các doanh nghiệp nhỏ. Kết thúc phiên hôm nay, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,36% trong khi Hang
Seng của Hong Kong tăng 0,34%. Giá cổ phiếu tại Trung Quốc giảm một phần vì các số liệu kinh tế u ám. Theo
đó, sản lượng công nghiệp tháng 10, doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định (trong 10 tháng đầu năm) đồng
loạt tăng chậm lại. Ngoài ra, Straits Times của Singapore tăng 0,7%. Ngược lại, S&P/ASX 200 của Australia
giảm 1,4% và Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 14/11/2014

Mặc dù áp lực bán ra tại vùng kháng cự tiếp tục duy trì, nhưng điểm tích cực là cầu vẫn duy trì tốt trong khi áp
lực bán tập trung ở vùng giá cao do đó biến động của 2 sàn tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng
kháng cự trong phiên hôm nay. Thanh khoản tăng lên là điểm tích cực cho xu thế trong thời gian tới.

THỨ SÁU

14/11/2014
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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.

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. 

Trang 4

Giao dịch khởi sắc trong đầu giờ sáng ở một số cổ phiếu riêng lẻ, nhưng ngay sau đó áp lực bán diễn ra trên
diện rộng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong mấy phiên qua khiến bối cảnh chung phần thắng tạm
thời nghiêng về bên bán. Nhóm cổ phiếu bluechips tiếp tục suy yếu do áp lực bán ra của khối ngoại đã tăng lên
trong phiên hôm nay. Cụ thể khối ngoại đã bán ròng hơn 100 tỷ đồng, top bán ròng là KDC, HAG, GAS, PVD.
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. Tuy nhiên, có thể ghi nhận sự tích cực ở một số cổ phiếu riêng biệt cùng với thanh khoản cải thiện cho thấy
dòng tiền đang trở lại thị trường. Nhưng thị trường vẫn chưa đủ lực để có thể bứt phá mạnh mẽ. Do đó trong
các phiên tới, chúng tôi cho rằng trạng thái tích lũy này sẽ còn tiếp tục. 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, Vn-Index sẽ giao dịch giằng co
quanh vùng hiện tại 600 điểm. 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. 

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.




