
Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải, tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ Dự án cải tạo,
nâng cấp Quốc lộ 31 (QL31) đoạn thành phố Bắc Giang - thị trấn Chũ, Thứ trưởng
Nguyễn Hồng Trường yêu cầu nhà đầu tư các cơ quan liên quan thúc đẩy sớm hoàn

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận của
CTCP Licogi 16 lần lượt đạt 747 tỷ đồng và 17 tỷ đồng, cải
thiện mạnh so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh doanh

Nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, sản phẩm Osca
của Lafooco (mã LAF- HOSE) hiện đang được phân phối
tại nhiều thị trường quốc tế. Tại Việt Nam, Osca được
Bibica (mã BBC- HOSE) phân phối. Osca hiện đang được
phân phối và tiêu thụ mạnh tại Canada, Hong Kong, Trung
Quốc, Dubai và Châu Âu. Tại thị trường Việt Nam, sản
phẩm được phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Bibica.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đã yêu cầu kiểm toán 23 tổ chức tín dụng 

Sẽ khởi công nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn Bắc Giang - Chũ trong quý I/2015 

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 23 tổ chức tín dụng thực hiện kiểm toán độc lập chất
lượng tín dụng. Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục cập nhật kết quả thanh tra, giám sát
đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có yêu cầu thực hiện kiểm toán độc lập chất lượng
tín dụng. Tài liệu vừa công bố cho biết, theo kế hoạch thanh tra năm 2014, Ngân hàng
Nhà nước tiến hành thanh tra pháp nhân đối với 21 đối tượng và thanh tra chuyên đề
chất lượng tín dụng đối với 11 đối tượng. NHNN đã yêu cầu 23 tổ chức tín dụng khác
thực hiện kiểm toán độc lập chất lượng tín dụng để nắm bắt đầy đủ và chính xác hơn về
tình hình nợ xấu và chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

FPT: 10 tháng đầu năm lợi nhuận ròng tăng 6% so với
cùng kỳKết thúc 10 tháng năm 2014, FPT đạt doanh thu 27.296 tỷ
đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ, đạt 109% kế hoạch
lũy kế, chủ yếu nhờ tăng trưởng từ các lĩnh vực Phân phối, 
Bán lẻ, Xuất khẩu phần mềm và Viễn thông. Lợi nhuận sau
thuế (LNST) lũy kế đạt 1.745 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng
kỳ. LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 6% so với
cùng kỳ.

LCG: Doanh thu gấp 4 lần cùng kỳ

Bibica phân phối sản phẩm hạt điều Osca cho LAF 
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Sáng nay, tỷ giá tại các ngân hàng tiếp tục giảm, tuy nhiên, đà giảm chậm lại. Hiên tỷ giá
niêm yết tại Vietcombank là 21.340 – 21.400 VND/USD, tại DongABank là 21.350 –
21.420 VND/USD. không đổi so với hôm qua. Giảm 10 đồng cả mua vào và bán ra, giá
USD tại VietinBank là 21.330 – 21.400 VND/USD. Giảm 5 đồng cả mua vào, bán ra, tỷ
giá tại BIDV là 21.345 – 21.395 VND/USD. Tỷ giá tại các ngân hàng tiếp tục giảm sau khi
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố sẽ không điều chỉnh tỷ giá ít nhất từ nay đến hết
2014.

Ngân hàng hạ tiếp tỷ giá 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,232.87

9,431.46

17,300.86

Số liệu này dấy lên lo ngại tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm hơn trong quý
IV/2014. Theo số liệu sơ bộ của HSBC và Markit Economics, PMI sản xuất tháng 11 của
Trung Quốc xuống thấp nhất 6 tháng ở 50 điểm từ 50,4 điểm ghi nhận trong tháng 10.
Theo đó, chỉ số sản lượng sản xuất cũng giảm xuống 49,5 điểm - dưới ngưỡng suy giảm
- tăng trưởng 50 điểm và cũng là mức thấp nhất 7 tháng. Tồn kho tăng cao trong khi nhu
cầu nội địa suy yếu là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sản xuất trì trệ trong vài
tháng gần đây. 
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PMI sản xuất sơ bộ Trung Quốc tháng 11 thấp nhất 6 tháng 

Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, xuất khẩu tháng 10/2014 của nền kinh tế lớn
thứ 3 thế giới tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng dự
báo 4,5% của các chuyên gia. Tháng 9, xuất khẩu của Nhật Bản cũng tăng khá mạnh ở
6,9%. Trong đó, xuất khẩu sang châu Á và Mỹ lần lượt tăng 10,5% và 8,9% so với cùng
kỳ năm ngoái. Tuy nhiên xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ tăng 7,2% so với mức tăng
8,7% hồi tháng 9. Xuất khẩu của Nhật Bản tăng tốc trong tháng 10 chủ yếu nhờ đơn
hàng đặt mua ôtô và thiết bị điện tử của nước ngoài tăng mạnh.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Nguyễn Hồng Trường yêu cầu nhà đầu tư, các cơ quan liên quan thúc đẩy, sớm hoàn
thiện thủ tục để có thể khởi công dự án vào quý I/2015. Dự án có chiều dài xây dựng
tuyến là 36km, điểm đầu tại Km2+400 (nút giao với QL1), thuộc địa phận xã Dĩnh Trí,
thành phố Bắc Giang. Dự án sẽ đi qua thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Lục
Nam và Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.

thiện mạnh so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng mạnh doanh
thu từ hợp đồng xây dựng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt
747 tỷ đồng, gấp 4,15 lần con số doanh thu 9 tháng đầu
năm 2013. Lợi nhuận gộp trong quý này nhờ vậy đã tăng
259% so với quý 3/2013, đạt 35 tỷ đồng.

1.63

S&P 500

Nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện, lợi nhuận ròng năm
2015 của HSG có thể đạt 537 tỷ đồng, tăng 30,9% so với
năm trước. Cuối tháng 8/2014, một dây chuyền thép cán
nguội khác có công suất 200.000 tấn/năm cũng đã đi vào
hoạt động, nâng tổng công suất thép cán nguội của HSG
lên 980.000 tấn/năm. Nhờ đó, sản lượng thép cán nguội
có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất của HSG và sẽ
giúp tăng tỷ suất lợi nhuận.

HSG: Lợi nhuận ròng năm 2015 sẽ tăng 30,9% so với
năm trước 

Thời gian cho vay tăng từ 10 năm lên 15 năm, cho vay sửa nhà và bổ sung thêm một số
ngân hàng TMCP tham gia. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 32/TT-
NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ
trợ nhà ở (gói 30.000 tỷ đồng). Bổ sung đối tượng được tham gia chương trình cho vay
hỗ trợ nhà ở bao gồm khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển
nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và
đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng. Trước đó, quy định nhà ở có diện tích không quá
70m2 và giá bán không quá 15 triệu đồng/m2.

Dow Jones 17,685.73

Chính thức sửa thông tư hướng dẫn cho vay gói 30.000 tỷ đồng 

Xuất khẩu Nhật Bản tháng 10 tăng mạnh nhất 8 tháng 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

23,349.64
2,452.62

-23.67

-2.09

4,675.71

6,654.81

Nikkei 225

(Cập nhật 17h30 ngày 20/11/2014) Trang 1
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Đóng cửa, VN-Index tăng 4,97 điểm (+0,84%) lên 593,32 điểm với tổng
khối lượng giao dịch đạt 152,66 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng
2.452,88 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,64 triệu đơn vị,
trị giá 184,9 tỷ đồng. Riêng HPG thỏa thuận 1,29 triệu đơn vị với tổng
giá trị hơn 73 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu bluechip vẫn là lực đỡ chính từ
thị trường. Trong khi Vn30-Index tăng 5,14 điểm (+0,82%) lên 628,8
điểm với 21 mã tăng và 4 mã giảm thì HNX30-Index tăng 1,54 điểm
(+0,85%) lên 183,06 điểm khi có tới 25 mã tăng và chỉ 2 mã giảm.
Nhóm Vn30 chỉ còn VIC, KDC, MBB và EIB đỏ điểm, còn lại đều tăng
hoặc đứng giá tham chiếu. Với thông tin vừa được đưa ra vào cuối
phiên giao dịch sáng về việc nới cho vay hỗ trợ nhà ở tiếp tục tác động
tốt tới nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhóm cổ phiếu này tiếp tục là tâm
điểm hút dòng tiền mạnh.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 0,79 điểm (+0,88%) lên 90,43 điểm với tổng khối lượng
giao dịch 66,17 triệu đơn vị, trị giá 993,82 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 6,58 triệu đơn vị, trị giá 92,42 tỷ đồng. Các cổ phiếu
NVB, OCH và VTV cùng thỏa thuận hơn 1 triệu đơn vị. Áp lực bán KLF
tiếp tục tăng mạnh khiến giá cổ phiếu tiếp tục rơi. Đóng cửa, KLF giảm
700 đồng xuống 15.300 đồng/Cp với khối lượng vẫn duy trì ở mức cao
đạt hơn 21 triệu đơn vị. Tiếp đó, các cổ phiếu có thanh khoản tốt gồm
PVX (5,38 triệu đơn vị), SCR (3,67 triệu đơn vị), FIT (2,33 triệu đơn vị),
HUT (2,22 triệu đơn vị). 

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp,
với giá trị bán ròng đạt hơn 54,6 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 phiên giao
dịch vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng tổng cộng gần 700 tỷ
đồng. Phiên giao dịch hôm nay, các cổ phiếu bluechips như VIC, HPG,
KDC, DPM, GAS... tiếp tục bị bán ròng khá mạnh. Trên sàn HNX, sau
phiên mua ròng nhẹ hôm qua, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 31 tỷ
đồng tương ứng khối lượng bán ròng đạt 805 111 cổ phiếu
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

416,249

90.43

TỔNG KL
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đồng, tương ứng khối lượng bán ròng đạt 805.111 cổ phiếu.BÁN 6,310,180 1,221,360



Phục hồi trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó sau khi
đón nhận thông tin sửa đổi thông tư hưỡng dẫn cho vay
gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu bất động sản
là tâm điểm chú ý ở phiên nay với hàng loạt các mã
trong ngành này tăng giá. Độ rộng tăng điểm mở rộng
cùng thanh khoản tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang
hưng phấn trở lại. Tuy nhiên, xu thế biến động giằng co
quanh vùng hiện tại vẫn còn tiếp diễn khi MACD vẫn
đang cắt xuống dưới đường tín hiệu, trong khi MFI và
RSI vận động hẹp quanh ngưỡng 50 điểm. Dải Bollinger
vẫn đang co hẹp lại cho thấy biến động giá trên sàn này
sẽ tiếp tục giằng co. Hiện tại STO đang rơi vào vùng quá
bán nên cơ hội cho nhịp phục hồi tăng lên tại vùng hỗ
trợ. Hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 588 điểm là ngưỡng
hỗ trợ tại đường MA(200).

THỨ SÁU
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Phục hồi mạnh trở lại ngưỡng 90 điểm sau khi chạm dải
giữa của Bollinger ở phiên hôm qua. Nhóm cổ phiếu dầu
khí , chứng khoán và bất động sản tăng giá đã góp phần
lớn vào điểm số phiên nay. Độ rộng tăng điểm mở rộng
với 138 mã tăng giá. 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
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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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Tăng mạnh trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó nhờ đón nhận thông tin sửa đổi thông tư hướng dẫn cho vay
gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Theo đó thì thông tư nới đối tượng cho vay hỗ trợ nhà ở giúp dòng tiền chảy vào
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Các chỉ số chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm từ mức kỷ lục trước những lo ngại của Fed về nguy cơ giảm phát. Chỉ 
số S&P 500 giảm 0,2% xuống 2.048,72 điểm vào lúc 16h00 tại New York, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ
ngày 6/11. Cổ phiếu của 7/10 lĩnh vực chính do S&P 500 theo dõi đều giảm giá, trong đó lĩnh vực công nghệ và
điện thoại giảm mạnh nhất. Chỉ số Dow Jones giảm chưa đến 0,1% xuống 17.685,73 điểm. Điều này trái ngược
hẳn so với nhận định về triển vọng lạm phát của chủ tịch Janet Yellen trong buổi họp báo tháng trước. Theo đó,
bà Yellen cho biết, lạm phát sẽ nhanh chóng chạm mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong thời gian tới.
Cũng theo biên bản cuộc họp tháng 10, các nhà hoạch định chính sách Fed được cho là cần tiếp tục theo dõi
những yếu tố có thể kéo giảm lạm phát kỳ vọng trong dài hạn. Bởi lạm phát kỳ vọng giảm sẽ trở thành vấn đề
rất đáng lo ngại trong khi tăng trưởng kinh tế Mỹ chưa thực sự bền vững.Ngoài ra, biên bản cũng cho biết, thời
điểm nâng lãi suất sẽ được quyết định chủ yếu dựa trên các số liệu kinh tế trong thời gian tới.

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.

nhóm cổ phiếu bất động sản. Cả 2 sàn đã tăng mạnh trở lại cùng thanh khoản duy trì tốt cho thấy thị trường
ỗ

Trang 4

Tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa phần nào khi những đồn đoán liên quan đến việc ngân hàng cho vay chứng
khoán được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước làm rõ cùng với thông tin tích cực về việc nới cho vay hỗ trợ nhà ở.
Chính vì vậy, giao dịch thị trường trở nên tích cực hơn, các cổ phiếu hồi xanh mạnh đã giúp VN-Index đang tiếp
cận sát ngưỡng 595 điểm, còn HNX-Index cũng đã vượt qua mốc 90 điểm. Trạng thái tâm lý chuyển biến nhanh
chóng là đặc điểm đặc trưng của thị trường trong giai đoạn giằng co và tích lũy. Sự thận trọng là lý do khiến thị
trường có biến động mạnh trong phiên nhưng biến động chung về xu thế thì không có nhiều thay đổi. Ghi nhận
sự tích cực của nhóm cổ phiếu đầu cơ, đặc biệt là dòng tiền có xu thế chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng thị trường chưa thoát khỏi xu thế đi ngang hiện tại khi các tín hiệu kỹ thuật chưa
ủng hộ cùng thanh khoản chưa có dấu hiệu đột biến. Tuy nhiên, xu thế không xấu đi mà trạng thái tích lũy hiện
tại có thể kéo dài sang tuần kế tiếp. 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. 

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.




