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Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo tính đến 13/11 đạt 5,49 triệu
tấn, trị giá FOB 2,395 tỷ USD. Giá xuất khẩu trung bình đến thời điểm hiện tại của tháng
11 đạt 441,77 USD/tấn (FOB), giảm 5,7% so với 468,32 USD/tấn trong tháng 10/2014.
Mới đây, Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo xuất khẩu gạo
Việt Nam năm 2014 đạt 6,5 triệu tấn, giảm 3% so với 6,7 triệu tấn năm 2013. Nguyên
nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh gay gắt của Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan và các nước
xuất khẩu khác như Campuchia và Myanmar. 

Xuất khẩu gạo đạt gần 5,5 triệu tấn, trị giá gần 2,4 tỷ USD 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Sau 9 tháng, Tập đoàn này đã hoàn thành 79% kế hoạch.
Quý 3/2014, doanh thu bán hàng của OGC tăng 79% từ
538 tỷ đồng lên 964,6 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp nhờ đó cũng
tăng 72,5%, đạt 268 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm,
doanh thu bán hàng cũng tăng tới 77%, đạt 2.320 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng gấp đôi từ 68
tỷ đồng lên 135 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 450 đồng/ cổ
hiế

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lần đầu tiên Hà Nội có căn hộ cho người thu nhập thấp thuê 

Chính phủ ban hành Nghị định về khung giá đất 

Tại KĐT Đặng Xá 2 (Gia Lâm, Hà Nội), chủ đầu tư Viglacera đã dành lô đất N03 và N04,
tổng diện tích 10.000m2 để xây nhà ở xã hội cho thuê. Như vậy Đặng Xá sẽ là dự án đầu
tiên của Hà Nội có mô hình nhà ở hỗn hợp gồm cả nhà thương mại (chung cư và biệt
thự), nhà ở xã hội và nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp thuê. Theo đó, hai tòa nhà
D15 và D16 được xây dựng cao 6 tầng sẽ cung cấp 270 căn hộ cho các đối tượng thu
nhập thấp thuê. Quy mô căn hộ cho thuê gồm các loại diện tích 45, 47, 60 và 69,5 m2.
Hiện đơn giá cho thuê khoảng 30.000 đồng / m2 / tháng.

KLF lãi lũy kế 9 tháng tăng gấp 4,6 lần cùng kỳ 
Doanh thu quý III tăng hơn 60%, lợi nhuận sau thuế quý III
tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu
thuần đạt 428,7 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ, lợi
nhuận sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với
cùng kỳ năm 2013. Đáng chú ý doanh thu tài chính quý III
năm nay của KLF đạt 35,17 tỷ đồng, tăng gấp 4,2 lần so
với cùng kỳ.

GMD: 9 tháng lãi ròng 534 tỷ, gấp 3 cùng kỳ

Ocean Group 9 tháng lãi ròng 135 tỷ, tăng 97% cùng kỳ 

Giá tối đa đối với đất ở tại các đô thị là 162 triệu đồng/m2, áp dụng cho đô thị loại đặc
biệt tại vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ. Theo Nghị định, khung giá đất gồm 2
nhóm: Nhóm đất nông nghiệp và nhóm đất phi nông nghiệp. Với nhóm đất nông nghiệp,
Chính phủ ban hành khung giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng

Với 666 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, CTCP Đại Lý Liên
Hiệp Vận Chuyển (GMD) đã vượt 11,1% kế hoạch sau 9
tháng nhờ đưa cảng Nam Hải Đình Vũ vào hoạt động
Phần lớn doanh thu của công ty đến từ hoạt động logistics
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PAN: 9 tháng lãi ròng đạt 59 tỷ đồng, tăng 82,5% cùng
kỳ

Ngày 17.11, giá USD trong ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục tăng thêm 10 - 25
đồng/USD so với giá cuối tuần qua. Đây là phiên tăng thứ 7 liên tiếp của đồng USD, đưa
giá mua, mua USD chuyển khoản và giá bán USD tại Eximbank lên lần lượt là 21.290 -
21.310 - 21.370 đồng/USD; Vietcombank lên 21.325 - 21.325 - 21.375
đồng/USD;...Nguyên nhân do VN liên tục nhập siêu trong 2 tháng 9 và 10 với tổng giá trị
khoảng 1 tỉ USD; dòng vốn đầu tư gián tiếp có dấu hiệu đảo; thanh khoản vốn tiền đồng
của các NHTM khá tốt trong tháng 10; lãi suất thấp tạo điều kiện để các NHTM tăng
cường mua ngoại tệ. 

Dow Jones 17,634.74

Giá USD tăng phiên thứ 7 liên tiếp 

Nga mua vàng nhiều nhất trong quý III/2014 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Chính phủ ban hành khung giá đất trồng cây hằng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng
cây hằng năm khác; Nhóm đất phi nông nghiệp có khung giá đất đối với: Đất ở tại nông
thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất ở tại đô thị;

Phần lớn doanh thu của công ty đến từ hoạt động logistics,
bao gồm: dịch vụ vận tải, cho thuê tài sản, dịch vụ đại lý.
So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2013, doanh thu từ khai
thác cảng tăng 177 tỷ đồng, đạt 704 tỷ đồng.

-3.70

S&P 500

Doanh thu bán hàng quý 3/2014 đạt 320 tỷ đồng, tăng 96,1
tỷ đồng , tương đương mức tăng 43% so với doanh thu
cùng kỳ 2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán
hàng đạt 705 tỷ đồng, tăng 65% so với doanh thu 428 tỷ
đồng cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần gấp
2 lần cùng kỳ nhờ tăng khoản lãi từ hợp đồng kinh doanh
và lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, chi phí tài chính
giảm đáng kể từ 7,5 tỷ đồng xuống còn 307 triệu đồng.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Nợ xấu quý III của Trung Quốc tăng mạnh nhất 9 năm 

Theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng mua vào của Nga chiếm 59% tổng
khối lượng mua vào ngân hàng trung ương các nước trong quý III/2014. Nga đang tăng
lượng vàng nắm giữ kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và đòn trừng
phạt của phương Tây thời gian gần đây càng khẳng định với các nhà hoạch định chính
sách Nga rằng họ đang đi đúng hướng. Dự trữ vàng của Nga giờ đây lớn hơn của Trung
Quốc và đứng ở vị trí thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Đức, Italia và Pháp. Tính theo USD, vàng
chiếm 10,5% tổng dự trữ của Nga tính đến 1/11, tăng từ 8,4% cùng kỳ năm 2013.
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      FTSE 100 
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU
9,204.21

16,973.80

Nợ xấu tăng cao trong khi ngân hàng thắt chặt tín dụng đã dấy lên lo ngại về tình hình
tăng trưởng chậm chạp của kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu của Ủy ban Quản lý ngân
hàng Trung Quốc, tổng nợ xấu quý III tăng 72,5 tỷ nhân dân tệ (11,8 tỷ USD) so với 3
tháng trước đó, lên 766 tỷ nhân dân tệ. Nợ xấu tăng lên 1,16% từ 1,08% tổng dư nợ của
quý trước. Trong đó, tỷ lệ dự phòng nợ xấu của các ngân hàng giảm từ 262,9% của quý
II xuống còn 247,2% trong quý III. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tăng từ 12,4% lên 12,9%.
Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm chạp và nhiều công ty rơi vào tình trạng vỡ nợ,
các ngân hàng Trung Quốc ngày càng thắt chặt tín dụng do tâm lý ngại rủi ro. 

-48.73

-19.81 4,182.65

(Cập nhật 17h30 ngày 17/11/2014) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 600,93 điểm, tăng 0,57 điểm (0,09%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 114,4 triệu đơn vị, trị giá 1.982,6 tỷ đồng.
Toàn sàn có 117 mã tăng, 100 mã giảm và 89 mã đứng giá. Phiên giao
dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu lớn trên sàn HOSE đã phân hóa mạnh,
trong đó, một số cổ phiếu như VIC, MSN, HSG, SSI… vẫn duy trì được
sắc xanh. Khép phiên giao dịch, VIC tăng 200 đồng lên 49.600
đồng/CP. MSN tăng 500 đồng lên 84.000 đồng/CP. SSI tăng 100 đồng
lên 30.700 đồng/CP và khớp lệnh được hơn 2,7 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các cổ phiếu lớn khác là VCB, KDC,
STB, FPT…Đáng chú ý, dòng tiền trong phiên giao dịch hôm nay vẫn
tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong đó, FLC tăng 300
đồng lên 12.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE.

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 tiếp tục bán ròng hơn 2 tỷ đồng (giảm mạnh
99% so với giá trị bán ròng phiên hôm trước), tuy nhiên xét về khối
lượng, họ đã mua ròng trở lại hơn 1,4 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối
ngoại trên sàn HOSE đã có phiên bán ròng thứ 6 liên tiếp, đạt gần 401
tỷ đồng. Trên sàn HNX, sau 4 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại đã
bán ròng trở lại 8,2 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt
854 217 cổ phiếu

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 90,87 điểm, tăng 0,13
điểm (0,15%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 75 triệu đơn vị, trị giá
1.116,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng, 65 mã giảm và 176 mã
đứng giá. Tương tự sàn HOSE, các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn
HNX phiên hôm nay cũng phân hóa rất mạnh và khiến chỉ số HNX-
Index chỉ có được mức tăng điểm nhẹ. Dòng tiền trên sàn HNX vẫn chỉ
tập trung ở một số mã cổ phiếu quen thuộc như FLC, PVX, SCR, FIT…
Trong đó, KLF tăng 1.300 đồng lên 15.500 đồng/CP và tiếp tục khớp
lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 25 triệu đơn vị. Trong khi đó, sau
thông tin khá tích cực về kết quả kinh doanh quý III/2014, PVX vẫn bị
bán mạnh và giảm 300 đồng xuống 6.300 đồng/CP và khớp lệnh hơn
5,8 triệu đơn vị.

BÁN 2,758,130 1,026,217

Trang 2

854.217 cổ phiếu. 
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Phục hồi nhẹ trong phiên đầu tuần tuy nhiên biến động
chủ yếu vẫn là giằng co trong biên độ hẹp cùng thanh
khoản sụt giảm mạnh. Chốt phiên Vn-Index đứng tại
600.93 điểm. Độ rộng tăng và giảm khá cân bằng. 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

HNX-Index cũng có phiên phục hồi nhẹ nhưng cuối
phiên đã thu hẹp đà tăng so với trong phiên. Thanh
khoản tương đương với các phiên trước đó. 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

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

95 điểmMạnh

Trung bình 83 điểm Trung bình

79 điểm

ểế

Trung bình

ế

Yếu

ể

620 điểm

Trang 3
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Cụ thể, MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,2% xuống 140,01 điểm vào lúc 16h14 tại Hong Kong. Đây cũng
là phiên giảm điểm đầu tiền trong 7 ngày qua của chỉ số này. Tin tức kinh tế đáng thất vọng từ Nhật Bản là yếu
tố chính nhấn chìm thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch hôm nay 17/11. Theo số liệu sơ bộ,
GDP quý III của Nhật Bản tiếp tục giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đã giảm 7,3% trong quý trước
đó. Như vậy, Nhật Bản chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật sau khi GDP liên tiếp suy giảm mạnh trong 2 quý
gần đây. Ngay sau báo cáo này, thị trường tài chính Nhật Bản đồng loạt lao dốc cho đến tận cuối phiên. Kết thúc
phiên, Nikkei 225 giảm 2,96% trong khi yên xuống thấp nhất 7 năm so với USD. Trong khi đó, thị trường chứng
khoán tại Hong Kong và Thượng Hải lại rất sôi động ngay từ những phút giao dịch đầu tiên khi chương trình liên
kết chứng khoán Thượng Hải - Hong Kong khởi động. Tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch, Shanghai Composite
lại giảm 0,2% và Hang Seng giảm 1,2%. Ngoài ra, Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,1%, Straits Times của
Singapore giảm 0,7% và S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,8%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 18/11/2014

Cả 2 sàn biến động hẹp trong phiên giao dịch đầu tuần với tổng thanh khoản trên cả 2 sàn sụt giảm nhẹ. Nhìn
chung thị trường vẫn trong xu thế giằng co quanh ngưỡng kháng cự hiện tại. Chúng tôi cho rằng trạng thái tích
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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. 

lũy này còn tiếp diễn hết tuần này.
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Dòng tiền vào hai sàn chiều nay khá tốt, nhưng đáng tiếc lại không tạo được động lực đáng kể nào. Nguyên
nhân là chỉ vài mã nhận được lượng tiền lớn, trong khi đa phần giao dịch yếu. Cả hai sàn không có nhóm cổ
phiếu nào dẫn dắt một cách nổi trội. Giao dịch suy yếu cả về giá lẫn thanh khoản ở các blue-chips khiến thị
trường mất động lực nghiêm trọng. Số rất ít các mã thu hút được dòng tiền lớn lại không có sức mạnh lan tỏa
đủ rộng ở hai rổ này. Độ rộng tổng thể của thị trường vẫn khá tích cực nhờ 245 cổ phiếu tăng/165 cổ phiếu
giảm. Giao dịch sôi động tùy vào quan sát ở nhóm cổ phiếu nào, nhưng nếu các blue-chips không tốt hơn, thị
trường chung khó khởi sắc được. VN-Index đóng cửa lùi sát về mức 600 điểm, mất hết cả mức tăng trước đó.
Dòng vốn ngoại hôm nay vận động khá trì trệ, tiếp tục giữ mức mua vào yếu ớt. Khớp lệnh mua hai sàn chỉ 71,6
tỷ đồng nhưng KDC bị bán quá lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế tổng thể. KDC bị xả tổng cộng
khoảng 40,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và mức rút ròng là 40,4 tỷ đồng. Liên tiếp những phiên xả mạnh đã đẩy giá
KDC mất 11,8% trong 6 phiên rơi liên tục và hôm nay giảm 3,45%. 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.
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