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Ngưỡng nợ công tối ưu bình quân giai đoạn 2014 - 2020 đang được đề xuất lên 68%
GDP, trong khi mức mà Quốc hội đặt ra đang là 65% GDP. Đây là đề xuất về ngưỡng
nợ công và trần nợ công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và
Đầu tư trong đề án "Xác định phạm vi nợ công và trần nợ công an toàn của Việt Nam
giai đoạn 2014 - 2020". Ngoài ra, khi tỷ lệ này lớn hơn 68% thì nợ công sẽ làm giảm
động lực đầu tư phát triển, kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm suy giảm khả năng trả
nợ và mức độ an toàn của nợ công.

Đề xuất đưa trần nợ công lên 68% GDP 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Hoạt động tài chính trong kỳ khả quan khi thu về 5.8 tỷ
đồng, tăng 121%, chi phí tài chính giảm 32.4% về mức
hơn 23 tỷ đồng. Những biến động này đưa lợi nhuận
thuần đạt gần 34 tỷ đồng, tăng gần 8.2 lần so với quý
3/2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của
TTF ở mức gần 50 tỷ đồng, tăng hơn 15 lần so với cùng
kỳ năm ngoái và thực hiện được gần 77% kế hoạch cả
ă

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

10 tháng, ngành xây dựng xuất khẩu hơn 220 triệu USD 

Cháy nổ lớn tại khu công nghiệp của Bộ Công an 

Giá trị này bằng 103,1% so với kế hoạch năm 2014. Bộ Xây dựng cho biết, 10 tháng
đầu năm 2014, xuất khẩu ngành xây dựng ước đạt 220,9 triệu USD, bằng 103,1% so
với kế hoạch năm. Trong tháng 10, giá trị xuất khẩu đạt 15,6 triệu USD. Xuất khẩu chủ
yếu là sản phẩm vật liệu xây dựng. Trong 10 tháng năm 2014, giá trị nhập khẩu đạt
116,1 triệu USD, bằng 100,7% so với kế hoạch năm. Trong tháng 10, nhập khẩu 6,3
triệu USD. Giá trị sản xuất kinh doanh thực hiện trong tháng 10 ước đạt 11.885 tỷ đồng,
10 tháng năm 2014 ước đạt 120.959,2 tỷ đồng.

MSN: 9 tháng, doanh thu tăng trưởng 44,3% 
Doanh thu 9 tháng đầu năm 2014 đạt 10.833 tỷ đồng, tăng
44,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, doanh thu từ
Masan Resources đạt 1.953 tỷ đồng, cùng với sự tăng
trưởng mạnh mẽ của Masan Consumer nhờ những sản
phẩm mới ra mắt trong các ngành hàng gia vị, thực phẩm
tiện lợi và đồ uống. hiện nay lợi nhuận thuần của Tập
đoàn đã bắt đầu cải thiện sau khi Dự án Núi Pháo vượt
ứ hò ố

BCI: 9 tháng đầu năm lãi 56 tỷ đồng,cao gấp đôi cùng
kỳ

TTF: Lãi quý 3 tăng vọt 27 lần

Khoảng 16h30 chiều nay 14/11, một vụ nổ lớn gây ra đám cháy dữ dội đã xảy ra tại
KCN An Ninh của Bộ Công an tại xã Lại Yên, Hoài Đức. Khoảng 16h30 chiều nay 14/11,
một vụ nổ lớn gây ra đám cháy dữ dội đã xảy ra tại KCN An Ninh của Bộ Công an tại xã
Lại Yên Hoài Đức Nhiều người cho biết khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay bị giật mình

Doanh thu giảm nhưng nhờ tiết giảm các khoản chi phí đã
giúp lợi nhuận quý này của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình
Chánh vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ. Sau 9 tháng đầu
năm BCI đã hoàn thành 58% kế hoạch Doanh thu bán
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Vingroup: 9 tháng doanh thu hơn 21.500 tỷ, lãi ròng
hơn 2.800 tỷ đồng

Thanh long, chôm chôm, vải và xoài Việt Nam sẽ tiếp tục được xuất khẩu vào Đài Loan,
New Zealand, Australia vào năm 2014 - 2015. từ năm 2008 đến năm 2013, lượng xuất
khẩu thanh long của Việt Nam vào Mỹ tăng 14 lần, từ 100 tấn lên 1.400 tấn, không có lô
hàng nào trong suốt 6 năm vi phạm kiểm định thực vật. Lượng thanh long đi Nhật Bản,
Hàn Quốc đến nay cũng đạt 4.900 tấn, trong đó 6 tháng đầu năm đạt 1.000 tấn, tăng 1,5
lần so với 6 tháng đầu năm 2013. Tháng 9/2014, Việt Nam xuất khẩu thêm 2 loại quả là
nhãn và vải vào Mỹ. Cuối năm 2014 hoặc 2015, dự kiến Việt Nam đưa vú sữa và xoài
vào Mỹ, đưa thanh long ruột đỏ và xoài vào Nhật Bản.

Dow Jones 17,652.79

Xuất khẩu thanh long vào Mỹ tăng 14 lần trong 6 năm 

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

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Lại Yên, Hoài Đức. Nhiều người cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay bị giật mình
bởi một tiếng nổ lớn phát ra từ một khu nhà xưởng rộng cả trăm m2 tại khu công nghiệp
An Ninh của Bộ Công an. Sau tiếng nổ lớn là khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Các đường
dẫn đến hiện trường đều bị lực lượng chức năng phong tỏa, phóng viên không tiếp cận
được hiện trường

năm, BCI đã hoàn thành 58% kế hoạch. Doanh thu bán
hàng quý 3/2104 đạt 30 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng
kỳ. Hoạt động cung cấp dịch vụ tại KCN Lê Minh Xuân lại
mang về nhiều nguồn thu nhất cho BCI trong quý này (12
tỷ đồng)

-6.42

S&P 500

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2014 của Vingroup cho
thấy lãi ròng công ty mẹ của Tập đoàn này đạt 889 tỷ
đồng, giảm 52,56% cùng kỳ năm trước do chi phí tài
chính tăng 161% cùng kỳ (hơn 950 tỷ). Tính riêng trong
quý 3, hoạt động kinh doanh của tất cả các thương hiệu
Vinhomes, Vincom Retail, Vinpearl, Vinmec đều đóng góp
mạnh mẽ vào mức tăng trưởng doanh thu chung của Tập
đoàn.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Alibaba dự kiến phát hành 8 tỷ USD trái phiếu tại Mỹ 

Theo đó, tính đến quý III/2014, tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm 3 quý liên tiếp.
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. Thậm chí theo kết quả
khảo sát của Bloomberg, có đến 70% khả năng kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái trong
12 tháng tới.
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Sau cú IPO ngoạn mục hồi tháng 9, Alibaba có thể sẽ lại trở thành tâm điểm của giới
đầu tư khi nhảy vào thị trường trái phiếu. Thương vụ này được xếp là một trong những
đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2014 và cũng là thương vụ có
quy mô lớn nhất của một doanh nghiệp Trung Quốc trên đất Mỹ trong năm nay.Trái
phiếu của Alibaba ban đầu sẽ chỉ được bán cho các tổ chức đầu tư, thậm chí cả quỹ
tương hỗ. Morgan Stanley, Citigroup, Deutsche Bank và J.P. Morgan là cố vấn chính
cho thương vụ này. Số trái phiếu chuẩn bị được chào bán của Alibaba được Standard &
Poor’s và Fitch đồng xếp hạng tín dụng A+ và Moody's xếp hạng A1.

-2.56

8.22 4,196.17

(Cập nhật 18h00 ngày 1411/2014) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

600.36

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,595.24
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Đóng cửa phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 600,36
điểm, giảm 2,80 điểm (-0,46%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 145,1
triệu đơn vị, trị giá 2.595,24 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng, 150 mã
giảm và 87 mã đứng giá. Cuối phiên giao dịch, lực bán có phần chững
lại, đà giảm của nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE đã thu hẹp đáng kể.
Trong khi đó, các cổ phiếu như VIC, VCB, STB và MSN đã nhích lên
trên mốc tham chiếu và giúp chỉ số VN-Index không bị tuột khỏi mốc
600 điểm. Phiên hôm nay, các cổ phiếu lớn như GAS, SSI, BVH, KDC,
FPT… đều đồng loạt giảm giá. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, FLC tăng
trở lại 100 đồng lên 12.000 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HOSE, đạt hơn 26 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 226,7 tỷ đồng
(gấp 2 lần so với giá trị bán ròng phiên hôm qua), tương ứng khối
lượng bán ròng đạt hơn 4,7 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên
sàn HOSE đã có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp, đạt gần 399 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại phiên hôm nay chỉ mua ròng nhẹ 677 triệu
đồng (giảm mạnh 95% so với giá trị mua ròng phiên trước), tương ứng
khối lượng mua ròng đạt 310 280 cổ phiếu

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 90,74 điểm, giảm
0,75 điểm (-0,82%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 89,4 triệu đơn vị, trị
giá 1.150,37 tỷ đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng, 127 mã giảm và 163
mã đứng giá. Tương tự như mã FLC, cuối phiên giao dịch, KLF đã
tăng 500 đồng lên 14.200 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX,
đạt hơn 24,9 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, sau khi công bố BCTC quý
III/2013, với kết quả khá tích cực, mã PVX đã được kéo lên đứng ở
mức giá tham chiếu và khớp lệnh hơn 15 triệu đơn vị. Trong khi đó,
các cổ phiếu có tính dẫn dắt như ACB, BVS, VCG, VND, SCR, PVS,
PVC… đã đồng loạt giảm giá và vẫn khiến chỉ số HNX-Index giảm
điểm.

BÁN 7,784,908 276,620

Trang 2

khối lượng mua ròng đạt 310.280 cổ phiếu.
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Điều chỉnh trong phiên cuối tuần khiến Vn-Index giảm
nhẹ, tuy nhiên chỉ số này vẫn đứng trên ngưỡng 600
điểm, đứng tại 600.36 điểm. Thanh khoản duy trì ở
mức cao trong khi giá lại phục hồi tại thời điểm đóng
cửa là tín hiệu cho thấy cầu vẫn tốt. 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
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580 điểm
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Yếu

Cũng có diễn biến tương tự sàn Hose khi đóng cửa
HNX-Index để mất 0.75 điểm xuống 90.74 điểm. Thanh
khoản tăng nhẹ so với các phiên trước đó là điểm tích
cực. 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
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97 điểmYếuYếu 85 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng chưa đến 0,1% lên 141,73 điểm vào lúc 16h35 tại Hong Kong. Chỉ
số này đã tăng 1,1% trong cả tuần này. Trung bình khoảng 3 cổ phiếu thuộc chỉ số này tăng giá thì có 2 cổ
phiếu giảm giá.Trong tuần qua, thị trường chứng khoán toàn châu Á được hỗ trợ rất lớn nhờ đà tăng mạnh của
giá cổ phiếu tại Nhật Bản và Trung Quốc. Các chỉ số Nikkei 225, Shanghai Composite và Hang Seng đồng loạt
tăng khi Thủ tướng Shinzo Abe cho biết có thể sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế trong năm tới và giới đầu tư đang
chờ đợi ngày khởi động liên kết giao dịch chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong vào ngày 17/11. Kết thúc
phiên giao dịch hôm nay, Nikkei 225 tăng 0,56% và Hang Seng tăng 0,28% trong khi Shanghai Composite giảm
0,27%. Ngoài ra, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và Straits Times của Singapore cũng đồng loạt tăng 0,2%
trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 0,78%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 17/11/2014

Kết thúc một tuần giằng co trên Hose và tăng nhẹ trên HNX. Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy tâm lý thận
trọng vẫn duy trì khi vùng kháng cự gần nhất chưa bứt phá thành công. Điểm tích cực là thanh khoản cải thiện
cùng với cầu giá thấp duy trì tốt trong bối cảnh khối ngoại quay trở lại bán ròng. Biến động giằng co còn tiếp
diễn trong tuần tới nhưng xu thế chưa xấu đi
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17/11/2014

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

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. 

diễn trong tuần tới nhưng xu thế chưa xấu đi.

Trang 4

Vùng kháng cự gần nhất đối với Vn-Index là 605 điểm tiếp tục là ngưỡng kháng cự tâm lý đối với nhà đầu tư
khi ở phiên nay thị trường có phiên điều chỉnh sau nhiều phiên liên tiếp Vn-Index dao động sát ngưỡng này.
Mặc dù vậy, lực cầu giá thấp rất tốt cùng với một số cổ phiếu bất động sản vẫn duy trì đà tăng, trong bối cảnh
áp lực bán ra không quá lớn giúp cả 2 sàn phục hồi rất tốt so với mức thấp của phiên. Khối ngoại quay trở lại
bán ròng với giá trị bán ròng đạt hơn 200 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở KDC, HAG, …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.




