
Tính đến cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu của Eximbank là 3,35% (thời điểm đầu năm là
1,98%). DongA Bank cho biết, nợ xấu của Ngân hàng tính đến cuối tháng 10/2014 là
6,8% tổng dư nợ, tăng đáng kể so với cuối năm ngoái khi tỷ lệ nợ quá hạn là 10,77%
tổng dư nợ (tỷ lệ nợ xấu là 4%) Nguyên nhân một phần là do thị trường khó khăn sức

Hiện là hai hãng hàng không chung một nhà, Vietnam
Airlines và Jetstar Airlines từng trải qua hai lần nhập vào
và một lần tách ra. Lần đầu tiên vào năm 1995, Jetstar
Pacific được nhập vào Vietnam Airlines dưới tên Pacific

Sau chuyển nhượng, PVN nắm 29% tổng vốn tại tổ hợp
hóa dầu lớn nhất Việt Nam. Chiều ngày 17/11 tại trụ sở
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra Lễ ký Hợp
đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn Hóa
chất Việt Nam (Vinachem) tại Công ty TNHH Hóa dầu
Long Sơn (LSP) cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Toàn bộ phần vốn góp 11% của Vinachem sẽ được
h ể h PVN

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tháng 10 thâm hụt thương mại 4 triệu USD 

Nợ xấu tăng dần về cuối năm 

Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2014 vẫn thặng dư hơn 2,36 tỷ USD. Theo
thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của
Việt Nam trong tháng 10/2014 là gần 24,14 tỷ USD, tăng 8,9%, tương ứng tăng gần 2,29
tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 14,07 tỷ USD, tăng 11,3%,
tương ứng tăng hơn 1,43 tỷ USD so với tháng 9/2014 và nhập khẩu đạt hơn 14,07 tỷ
USD, tăng 6,5%, tương ứng tăng 856 triệu USD. Do vậy, cán cân thương mại hàng hóa
trong tháng 10 chỉ thâm hụt 4 triệu USD.

Sudico 9 tháng lãi trước thuế đạt 20% kế hoạch năm 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 9 tháng đầu năm
là 27,5 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng
đầu năm, Sudico đạt 84,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 61% so
với cùng kỳ và mới hoàn thành hơn 9% kế hoạch năm. Lợi
nhuận trước thuế là hơn 26 tỷ đồng, mới hoàn thành hơn
20% kế hoạch năm. Phần lãi sau thuế thuộc cổ đông công
ty mẹ là hơn 27,5 tỷ đồng, giảm 19%. EPS đạt 343 đồng.

Jetstar Pacific sẽ tách khỏi Vietnam Airlines 

PVN mua thêm 11% cổ phần dự án hóa dầu Long Sơn 
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Tỷ giá sau một thời gian dài biến động nhẹ bất ngờ tăng 40-50 đồng hôm nay 18/11 và
vượt trần tỷ giá 21.400 VND/USD tại NHNN. Đặc biệt, Eximbank nâng giá USD cả mua
vào và bán ra thêm 50 đồng lên 21.340 – 21.420 VND/USD. Hiện tỷ giá tại Vietcombank
là 21.360 – 21.420 VND/USD, tăng 35 đồng mua vào, và 45 đồng bán ra so với hôm
qua. Như vậy, trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá USD tại các ngân hàng thương mại
tăng khoảng 150 đồng và hiện đã vượt trần tỷ giá niêm yết tại các sở giao dịch của Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) là 21.200 - 21.400 VND/USD mua vào - bán ra.

Tỷ giá ngân hàng vọt lên 21.420 VND/USD 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,248.66

9,379.76

17,344.06

Mức độ căng thẳng trong tình huống này vẫn cao, không chỉ bởi Bắc Kinh đã gia tăng
ngân sách dành cho quân sự và cũng không chỉ bởi Mỹ đã đầu tư lượng lớn tiền bạc cho
chính sách "thay đổi cán cân lực lượng" trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vấn đề
nghiêm trọng hơn là "sự thiếu minh bạch” của Trung Quốc trong quân sự. Mối đe dọa về
một cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn hiện hữu chừng nào hoạt động của
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn trong vòng bí mật. 
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Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho tình huống xung đột với Mỹ 

Biểu tình ở Budapest bắt đầu xuất hiện từ tháng 10/2013 sau khi chính phủ Hungary
thông báo kế hoạch đánh thuế sử dụng Internet. Hàng nghìn người hôm qua tập trung tại
phía trước Tòa nhà Quốc hội Hungary ở thủ đô Budapest biểu tình phản đối tình trạng
tham nhũng, thiếu minh bạch trong chính phủ và yêu cầu Thủ tướng Viktor Orban từ
chức. Sự kiện thu hút hơn 10.000 người tham gia nhưng không xảy ra tình bạo lực cũng
như vụ bắt giữ nào. Biểu tình ở Budapest bắt đầu xuất hiện từ tháng 10/2013 sau khi
chính phủ Hungary thông báo kế hoạch đánh thuế sử dụng Internet.
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tổng dư nợ (tỷ lệ nợ xấu là 4%). Nguyên nhân một phần là do thị trường khó khăn, sức
mua yếu, tồn kho tăng, sức khỏe doanh nghiệp chưa hồi phục, nên việc thu hồi nợ rất
khó, dù Ngân hàng đã tập trung mọi nguồn lực xử lý. Nợ xấu hiện không chỉ phát sinh từ
những khoản vay cũ, mà ở cả những hợp đồng tín dụng mới. 

Pacific được nhập vào Vietnam Airlines dưới tên Pacific
Airlines. Lần thứ hai vào năm 2012, Vietnam Airlines tiếp
nhận gần 70% phần vốn của Jetstar Pacific từ Tổng công
ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).
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Dự kiến tổng số tiền từ đợt phát hành trái phiếu và chào
bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sẽ được sử dụng để mở
rộng nâng cấp dự án QL1A đoạn Quảng Bình theo hình
thức hợp đồng BOT, dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh
thành phố Sơn La theo hình thức BOT và bổ sung vốn lưu
động cho hoạt động kinh doanh của công ty. Thời điểm
phát hành và cháo bán riêng lẻ dự kiến trong quý IV/2014. 

HUT sẽ phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu và chào bán
20 triệu cổ phiếu 

Dự án này vừa được Chính phủ cho phép gia hạn thêm thời gian hoạt động từ 50 năm
lên 56 năm. Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản cho phép gia hạn thời gian hoạt động
của Dự án Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây từ 50 năm lên 56 năm kể từ ngày được
cấp Giấy phép đầu tư lần đầu. Dự án được quy hoạch với diện tích khoảng 207,66 ha,
thuộc địa giới hành chính phường Xuân La (quận Tây Hồ), phường Nghĩa Đô (quận Cầu
Giấy), xã Xuân Đỉnh và xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm). Dự án do Công ty TNHH Phát triển
T.H.T làm chủ đầu tư đã bắt đầu thi công giai đoạn 1 từ ngày 21/1/2014 sau khi được
bàn giao mặt bằng khu đất 18,7 ha thuộc huyện Từ Liêm.

Dow Jones 17,647.75

Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây được gia hạn thêm thời gian hoạt động 

10.000 người Hungary biểu tình đòi thủ tướng từ chức 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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Kết thúc phiên giao dịch chiều, VN-Index giảm 6,68 điểm (-1,11%),
xuống 594,25 điểm với 84 mã tăng, trong khi có tới 135 mã giảm. VN30-
Index cũng mất tới 9,37 điểm (-1,47%), xuống 627,84 điểm. Tổng khối
lượng khớp đạt 143,92 triệu đơn vị, giá trị 2.725,23 tỷ đồng, tăng mạnh
so với phiên đầu tuần, nhưng cũng đứng ở mức trung bình trong 2 tuần
gần đây. Áp lực bán gia tăng trong đợt ATC khiến hàng loạt bluechip
đóng cửa trong sắc đỏ, chỉ còn HPG may mắn giữ được sắc vàng.
Không chỉ FLC, HQC, KBC, HAR, ITA, DIG, IJC, VIC, cũng nhiều mã
bất động sản khác cũng đóng cửa ở mức thấp nhất ngày. Trong đó có
nhiều mã đảo chiều từ mức tăng mạnh sang đóng cửa trong sắc đỏ
như PPI, HAR, SJS…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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143,921,465

2,725.23

135
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

594.25
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Trên HNX, HNX-Index giảm 0,62 điểm (-0,69%), xuống 90,25 điểm với
87 mã tăng, 124 mã giảm. HNX30-Index giảm 2,26 điểm (-1,22%),
xuống 182,85 điểm với 25 mã giảm, trong khi chỉ có 4 mã tăng. Tổng
khối lượng giao dịch đạt 74,3 triệu đơn vị, giá trị 1.120,92 tỷ đồng,
tương đương với phiên đầu tuần. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng
góp 5,5 triệu đơn vị, giá trị 80,51 tỷ đồng. Ngoài KLF, các mã có tính
dẫn dắt khác như PVS, PVC, FIT, SHS, SHB, KLS… cũng đều giảm
giá, trong đó có nhiều mã đóng cửa ở mức giá thấp nhất ngày. Tương
tự HOSE, trên HNX cũng có những mã đi ngược lại xu hướng thị
trường, nhưng cũng chỉ là những mã nhỏ như CVN, DZM, ITQ, PHC,
PPE, RCL, S12…

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng tới hơn 218 tỷ đồng
(gấp 106,5 lần giá trị bán ròng phiên hôm qua), tương ứng khối lượng
bán ròng đạt gần 4,2 triệu cổ phiếu. Như vậy, khối ngoại trên sàn HOSE
đã có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng đạt gần
619 tỷ đồng. Top bán ròng là KDC, MSN. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp
tục bán ròng nhẹ hơn 5,7 tỷ đồng (giảm 30% so với giá trị bán ròng
phiên trước) tương ứng khối lượng bán ròng đạt 757 470 cổ phiếu
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phiên trước), tương ứng khối lượng bán ròng đạt 757.470 cổ phiếu.BÁN 10,008,790 1,035,070



Sau nhiều phiên dao động trong biên độ hẹp, áp lực bán
gia tăng trong phiên hôm nay và tập trung vào cuối
phiên khiến Vn-Index để mất mốc 600 điểm. Chốt phiên
đứng tại 594.2 điểm. Thanh khoản tăng mạnh so với
phiên trước nhưng ở mức trung bình của tuần vừa qua.
Đóng cửa với cây nến đỏ thân dài cho thấy tâm lý nhà
đầu tư đang xấu đi. Chỉ báo MACD ngưng đà tăng và
đang co hẹp khoảng cách với đường tín hiệu. Chỉ báo
RSI và MFI tiếp tục vận động quanh ngưỡng 50 và chưa
có sự bứt phá. Trong khi dải bollinger vẫn tiếp tục co
hẹp lại cho thấy trạng thái giằng co còn tiếp diễn trong
các phiên tới. Hiện tại, điểm tích cực đến từ chỉ báo
STO khi đường sẽ giảm vào vùng quá bán trong phiên
tới nên nhịp phục hồi sẽ trở lại trong các phiên kế tiếp tại
vùng hỗ trợ. Hiện tại ngưỡng hỗ trợ gần nhất với VN-
Index là 594 điểm và thấp hơn là 580 điểm. 
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Quay đầu giảm điểm nhưng áp lực giảm không quá lớn
do không bị ảnh hưởng bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
HNX-Index chốt phiên đứng tại 90.25 điểm. Thanh
khoản không thay đổi nhiều so với các phiên trước. Hiện
tại, MACD vẫn đang cắt phía trên đường tín hiệu và gia
tăng khoảng cách với đường này. Trong khi các chỉ báo
MFI tạm thời giảm nhẹ nhưng vẫn trong xu thế tăng từ
vùng quá bán. RSI dao động sát ngưỡng 60 điểm cho
thấy thị trường vẫn thận trọng. Dải Bollinger vẫn mở
rộng lên phía trên là điểm tích cực cho xu thế của sàn
này. Cùng với STO giảm mạnh khỏi vùng quá mua ở
phiên hôm nay sẽ giúp áp lực bán sẽ giảm bớt trong các
phiên tới. Ngưỡng kháng cự hiện tại là 93 điểm và hỗ
trợ tại 88 điểm. 

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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97 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Bất ngờ bán mạnh cuối phiên khiến Vn-Index lùi về mức thấp nhất trong ngày và để mất mốc 600 điểm. Nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính cho phiên giảm mạnh hôm nay. Thanh khoản tuy tăng so với phiên
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/11, chứng khoán Mỹ chỉ tăng nhẹ trước lo ngại về tình hình tăng trưởng toàn
cầu, đặc biệt là Nhật Bản. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 2.041,32 điểm vào lúc 16h00 tại New York sau khi
giảm 0,3% trong đầu phiên. Cổ phiếu của 4/10 lĩnh vực chính do S&P 500 theo dõi đều tăng giá, trong đó lĩnh
vực y tế, điện nước và hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh nhất. Chỉ số Dow Jones tăng 0,1% lên17.647,75
điểm.Khoảng 5,7 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn 12% so với khối lượng giao
dịch trung bình 3 tháng qua. Chỉ số VIX, theo dõi biến động chứng khoán Mỹ, tăng 5,1% lên 13,99 điểm. Lo ngại
lớn nhất của giới đầu tư hiện nay là tình hình tăng trưởng không đồng đều của các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Trong khi tăng trưởng kinh tế tại khu vực đồng euro có dấu hiệu khởi sắc đôi chút thì Nhật Bản lại chính thức rơi
vào suy thoái sau khi GDP liên tiếp suy giảm mạnh kể từ đợt tăng thuế hồi tháng 4. Theo đó, GDP Nhật Bản
giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III sau khi đã giảm 7,3% trong quý trước đó.

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.

hôm qua nhưng chỉ tương đương tuần trước đó. Sự mất kiên nhẫn đã xuất hiện và hiện tại chưa rõ lý do khiến
ố

Trang 4

Đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm mạnh ở phiên ATC khi lệnh bán lớn được đặt vào như MSN,
VIC, FPT, GAS, KDC …Thống kê lệnh cho thấy, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả 2 sàn với quy mô bán ra
tăng mạnh so với các phiên trước. Trên Hose, khối ngoại bán ròng hơn 5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị
bán ròng đạt hơn 200 tỷ đồng. Top bán ròng tập trung ở KDC, MSN, VIC…Đây cũng là nhóm liên tiếp bị khối
ngoại bán ròng trong thời gian gần đây. Ngay từ phiên buổi sáng, sự suy yếu của thị trường đã khá rõ rệt và sự
biến động hẹp quá lâu cho thấy tâm lý thận trọng được đẩy lên cao. Chỉ cần có bất cứ một thông tin xấu có thể
khiến nhà đầu tư lựa chọn bán ra bằng mọi giá. Hiện tại cũng chưa rõ lý do khối ngoại tăng quy mô bán ra, điều
này phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý của khối nội. Xu thế trên sàn này vẫn chưa thay đổi với trạng thái
giằng co còn tiếp diễn trong các phiên tới. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy lực cầu giá thấp sớm trở lại trong phiên
tới giúp giá cân bằng trở lại và hãm đà giảm điểm. Tuy nhiên, vẫn phải đề cập đến kịch bản xấu khi có thông tin
bất lợi có thể tác động mạnh đến thị trường.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với Vn-Index là dải giữa của Bollinger tại ngưỡng 594 điểm và thấp hơn là ngưỡng hỗ
trợ 580 điểm. Hiện tại xu thế chưa xấu đi và trạng thái giằng co còn tiếp diễn. Lựa chọn hạn chế giao dịch ở giai
đoạn hiện tại được ưu tiên. Nhà đầu tư nên giữ trạng thái cổ phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý sau khi đã chốt lời
tại vùng kháng cự 605 điểm. Trạng thái chờ đặt mua đang được có thể được mở ra khi VN-Index tiến về vùng
hỗ trợ 580 điểm.

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.




