
Chiều 8/11, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hai hiệp
định vay vốn và một hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá 165,83 triệu USD. Các
khoản tài trợ của ADB nhằm nâng cấp hạ tầng môi trường và bền vững khí hậu ở ba đô
thị loại II, tăng cường sử dụng các dịch vụ và chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng
tại 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên, và nâng cao tiếp cận các cơ hội sinh kế và thu nhập cho
người nghèo ở thị trấn trên hành lang Tiểu vùng Mê-kông mở rộng. Khoản vay ưu đãi thứ
nhất trị giá 95 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á của ADB sẽ tài trợ cho Dự án Phát triển
các đô thị loại II. Khoản vay ADF thứ hai trị giá 70 triệu USD cho Dự án Chăm sóc sức
khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2

POM vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2013 với mức lỗ
hơn 65 tỷ đồng, kéo lỗ 9 tháng đầu năm lên gần 242 tỷ
đồng. Trong quý III, POM đạt 2.535 tỷ đồng doanh thu thuần,
giảm 29% so với cùng kỳ; giá vốn hàng bán 2.488 tỷ đồng,
lợi nhuận gộp đạt 47 tỷ đồng, giảm 50% so với quý III/2012.
Mặc dù lỗ ròng 9 tháng, nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh
doanh của POM vẫn đạt 2.790 tỷ đồng, bù đắp đáng kể cho
khoản chi ròng 2.816 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản trả nợ
gốc vay.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định thành lập Quỹ bảo lãnh và hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Nguồn hình thành vốn
điều lệ được chia đều ra ba nhóm: ngân sách thành phố, vốn góp của các doanh nghiệp

Trong quãng thời gian 9 tháng, ô tô TMT đã thoái 16.000 cổ
phiếu PPC,18.000 cp PRUBF1, 16.000 CCQ VFMVF1,
2.000 cp DPM, 5.000 cp HAS, 53.000 cp SAM, 15.750 cp

Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ TP. Hà Nội vừa chính thức được ra mắt
với tên viết tắt là Hanbisa. Hanbisa quy tụ hàng nghìn DN sản xuất phát triển ngành công
nghiệp hỗ trợ của Hà Nội, tham gia hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh các mặt hàng
công nghiệp hỗ trợ với các nhà đầu tư quốc tế, DN đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt là 
Nhật Bản. Hiệp hội ra đời với mục đích là cầu nối nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với Chính
phủ về các cơ chế chính sách áp dụng đối với DN ngành công nghiệp hỗ trợ, đồng thời
nhằm thu hút, xúc tiến đầu tư, thu xếp và tư vấn về nguồn vốn, chuyển giao công nghệ,
tuyển dụng lao động. Hiệp hội sẽ là nơi kết nối các DN hội viên với nhau, cùng nhau hoàn
thành nhiệm vụ định hướng phát triển 2014-2018. 

Hà Nội tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp FDI

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ADB tài trợ gần 166 triệu USD cho 3 dự án phát triển tại 7 tỉnh thànhHHC đạt 20,3 tỷ đồng lợi nhuận 10 tháng

Đà Nẵng thành lập quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

POM lỗ gần 242 tỷ đồng trong 9 tháng

Ô tô TMT: 9 tháng đầu năm thoái vốn khỏi DPM, PPC,
VSH, lỗ 7,5 tỷ đồng

Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2013, Công ty đạt tổng
doanh thu 578 tỷ đồng và lợi nhuận 20,3 tỷ đồng, doanh thu
và lợi nhuận đều tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm
2012. Về kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 720
tỷ đồng và lợi nhuận 29,5 tỷ đồng. Công ty sẽ hoàn thành và
sẽ vượt một chút về lợi nhuận. Hiện tại, HHC vẫn đang tập
trung vào một số sản phẩm chủ lực là kẹo, bánh, đồng thời
chuẩn bị để sản xuất các sản phẩm mới cho dịp Tết Nguyên
đán sắp tới.
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Xuất khẩu tăng cao hơn so với dự báo và nhập khẩu bắt đầu tăng tốc giúp Trung Quốc
duy trì quá trình phục hồi kinh tế. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, xuất khẩu hàng
hóa của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tăng
7,6% đưa mức thặng dư thương mại của Trung Quốc lên 31,1 tỷ USD, mức cao nhất
trong năm nay. Nhu cầu thế giới tăng giúp Trung Quốc có thể đạt được mức tăng trưởng
mục tiêu 7,5% trong năm nay và giảm bớt gánh nặng của chính phủ trong việc thúc đẩy
tiêu dùng nội địa và đầu tư.

GDP của Mỹ tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3, cao hơn so với mức tăng
trưởng 2,5% đạt được vào quý 2 và 1,1% của quý 1. Tốc độ tăng trưởng mạnh lên trong
quý 3 nhờ sự đóng góp tích cực từ chi tiêu của người tiêu dùng, hàng lưu kho của các
doanh nghiệp tư nhân, xuất khẩu và đầu tư xây dựng nhà ở, giúp bù đắp tác động tiêu
cực từ chi tiêu liên bang. Mức chi tiêu thực của người tiêu dùng tăng 1,5% trong quý 3,
sau khi tăng 1,8% vào quý 2.
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Mở thêm cơ hội cho dòng vốn tư nhân HDC: 9 tháng lãi hợp nhất 12,5 tỷ đồng
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và vốn góp của các tổ chức tín dụng. Đối tượng được cấp bảo lãnh tín dụng gồm các
doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, các hộ gia đình kinh
doanh cá thể, các chủ trang trại, hộ nông dân, ngư dân thực hiện dự án nuôi trồng thủy
sản, đánh bắt xa bờ, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi. Hiện trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng có hơn 12.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động (chiếm 98% tổng số doanh
nghiệp đang hoạt động) với tổng vốn đăng ký gần 64.000 tỷ đồng.

p , p , p , p
VSH…quý 3/2012 công ty được hoàn nhập chi phí quản lý
doanh nghiệp trong khi quý 3/2013 lên đến hơn 6,5 tỷ đồng
nên đã kéo lãi quý 3 còn hơn 3 tỷ đồng, chưa bằng một nửa
cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TMT vẫn bị lỗ 7,5 tỷ đồng,
giảm lỗ so với mức âm 11,6 tỷ đồng 9 tháng năm 2012.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của HDC là
145,831 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 12,475 tỷ đồng. Quý
III/2012, doanh thu của HDC là 79,187 tỷ đồng, lãi sau thuế
5,292 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2012, Công ty có
doanh thu 190,329 tỷ đồng, LNST 23,224 tỷ đồng. Tại thời
điểm cuối quý III năm nay, số dư hàng tồn kho của HDC lên
tới 974 tỷ đồng, trên tổng tài sản 1.298,788 tỷ đồng. Công ty
có 263 tỷ đồng vay ngắn hạn, 139 tỷ đồng vay dài hạn. 
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Trong danh sách một số ngành, lĩnh vực được đề nghị loại khỏi danh mục Nhà nước nắm
giữ vốn của Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 14/2011/QĐ-TTg về ban hành tiêu
chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, có thể thấy, một loạt lĩnh vực đang được
giới đầu tư quan tâm. Có thể kể tới sản xuất giấy in báo, giấy viết chất lượng cao, bảo
hiểm, đóng mới và sửa chữa phương tiện vận tải đường không, sản xuất gang, thép có
công suất trên 500.000 tấn/năm, sản xuất xi măng lò quay có công suất thiết kế trên 1,5
triệu tấn/năm…Cùng với danh sách này, một loạt ngành nghề đang nằm trong danh mục
Nhà nước nắm giữ 100% vốn cũng được đề nghị chuyển sang nhóm thực hiện cổ phần
hóa với các tỷ lệ vốn Nhà nước khác nhau.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-1.25
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VN-Index giảm 1,25 điểm (-0,25%), xuống 498,61 tỷ đồng. VN30-Index
giảm 2,34 điểm (-0,42%) xuống 556,78 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 72,791 triệu đơn vị, trị giá 920,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng,
95 mã giảm và 104 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 2,34 điểm (-
0,42%) xuống còn 556,78 điểm, với 6 mã tăng giá, 16 mã giảm giá và 8
mã đứng giá. Các mã cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như BVH, VIC,
VNM, GMD… đều đã đồng loạt lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong
đó, VNM giảm 0,7% xuống 139.000 đồng/CP. VIC giảm 0,8% xuống
66.000 đồng/CP. Chiều ngược lại, các mã như FPT, HAG, IJC, SSI…
đã tăng điểm trở lại. IJC tăng 4,8% lên 8.700 đồng/CP và khớp lệnh
nhiều nhất trên sàn HOSE, đạt 3,77 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 63,29 điểm, tăng 0,14 điểm (0,22%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 38,901 triệu đơn vị, trị giá 276,93 tỷ đồng. Toàn sàn
có 110 mã tăng, 86 mã giảm và 183 mã đứng giá. Các mã như BVS,
VND, SHS,NTP, KLS… đều đã tăng giá. Trong đó, mã VND tăng 3,2%
lên 9.800 đồng/CP và khớp được 2,08 triệu đơn vị. KLS tăng 1,2% lên
8.500 đồng/CP và khớp được gần 2 triệu đơn vị. 
Bên cạnh đó, các mã SHB, SCR và PVX giữ giá tham chiếu và đều có
giao dịch mạnh. SCR tiếp tục dẫn đầu thanh khoản trên sàn HNX khi
khớp được 4,32 triệu đơn vị. SHB và PVX đều khớp được trên 1 triệu
đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là SHN, tăng 100 đồng
(+12,5%) lên 900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 626.860 đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại bất ngờ mua ròng lên đến 153,35 tỷ đồng
(tương đương khối lượng mua ròng 9,66 triệu cổ phiếu), tăng 3,13 lần
so với giá trị mua ròng phiên trước đó. Trong đó, họ mua vào 11,06
triệu cổ phiếu và chỉ bán ra vỏn vẹn 1,4 triệu cổ phiếu. Trên HNX, khối
ngoại bán ròng trở lại 2,39 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng
là 190.977 cổ phiếu. Phiên hôm nay, họ mua vào 393.800 cổ phiếu, trị
giá 4,43 tỷ đồng và bán ra 584.777 cổ phiếu, trị giá 6,82 tỷ đồng.

393,800

63.29
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Giao dịch lình xình trong phiên cuối tuần, Vn-Index giảm
nhẹ 0.25% xuống 498.61 điểm. Thanh khoản giảm
mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng giảm
hơn 30% so với phiên trước đó. Tâm lý thận trọng vẫn
duy trì trên sàn này khi đóng cửa bằng cây nến đỏ nhỏ,
dao động ở nửa trên của dải Bollinger. Đồng thời dải
Bollinger càng ngày co hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang.
Kết thúc tuần thứ 3 đi ngang liên tiếp, MFI vẫn đang
trong đà giảm xuống vùng quá bán cho thấy dòng tiền
vẫn đang rút ra khỏi thị trường. Bên cạnh đó STO cũng
quay trở lại xu thế giảm, cùng với RSI vẫn vận động
quanh ngưỡng 50 điểm cho thấy thị trường chưa có tín
hiệu thay đổi xu thế. Hiện tại dải Bollinger tiếp tục co hẹp
lại với ngưỡng dưới là 493 điểm và ngưỡng trên là 503
điểm. Dự đoán tuần kế tiếp Vn-Index tiếp tục dao động
trong biên độ hẹp.

460 điểm
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Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó, HNX-Index lấy lại
được sắc xanh tuy nhiên cây nến nhỏ hẹp cho thấy
phiên nay tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận trọng. Đóng
cửa, HNX-Index tăng 0.22% lên 63.29 điểm. Trong khi
thanh khoản sụt giảm mạnh ở phiên phục hồi này, giá trị
khớp lệnh chỉ đạt hơn 270 tỷ đồng. Nhìn vào đồ thị có
thể thấy đà tăng tạm chững lại và đường giá đã bị điều
chỉnh vào trong dải Bollinger. Với 2 phiên đi ngang chưa
làm xu thế xấu đi. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía
trên ủng hộ xu thế tăng điểm. Đồng thời việc STO đang
giảm, chuẩn bị ra khỏi vùng quá mua sẽ giúp giảm áp
lực bán trong các phiên tới. RSI vẫn tiếp tục duy trì trong 
vùng quá mua cùng với MACD vẫn tăng phía trên
đường tín hiệu cho xu thế tích cực. Với những tín hiệu
hiện tại, khả năng chỉ số này đạt được ngưỡng 65 điểm
trong thời gian tới là có thể. Dự báo phiên đầu tuần tới,
áp lực chốt lời vẫn xảy ra, những phiên đầu tuần thị
trường điều chỉnh nhẹ. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm
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505 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 08/11/2013

Kết thúc một tuần giao dịch không có gì thay đổi trên sàn Hose so với tuần trước, trong khi HNX-Index lại có
tăng trưởng khá tốt với 4 phiên tăng điểm và 1 phiên giảm điểm, HNX-Index tăng hơn 2%. Điều tích cực là thanh
khoản của tuần này tăng hơn 17% so với tuần trước. 

THỨ SÁU

11/11/2013

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, hướng tới chuỗi tuần giảm dài nhất trong vòng 5
tháng, sau khi tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh lên của Mỹ làm dấy lên lo ngại về khả năng giảm kích thích sớm
hơn dự kiến của ngân hàng trung ương nước này. Bộ Thương mại Mỹ hôm đầu tư cho biết tăng trưởng GDP
của nước này tăng lên mức 2,8% trong quý 3 từ mức 2,5% của quý 2 và 1,1% của quý 1. Số liệu trên khiến
nhiều người tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu giảm chương trình mua tài sản, hiện ở mức 85 tỷ
USD/tháng, sớm hơn đôi chút so với dự kiến. Lúc 11h34 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
giảm 0,5% xuống 139,62 điểm, đưa mức giảm từ đầu tuần tới nay lên 1,1% và đang hướng tới tuần giảm thứ ba
liên tiếp. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Fortescue Metals Group giảm 4,4% sau khi Teck Resources Ltd
bán cổ phiếu trị giá khoảng 473 triệu USD tại công ty xuất khẩu quặng sắt lớn thứ ba Australia này. Cổ phiếu của
Sony Corp., hãng sản xuất tivi có 68% doanh số ở nước ngoài, giảm 3,1% sau khi đồng Yên tăng vọt so với
USD vào phiên trước, kìm hãm triển vọng của các công ty xuất khẩu. Cổ phiếu của Samsung Electronics giảm
4,8% trên thị trường Seoul sau khi Citigroup tìm cách bán ra 350 triệu USD cổ phiếu tại công ty điện tử Hàn
Quốc này.

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.

Trang 4

Trong khi kinh thế giới tiếp tục cho tín hiệu khả quan với tăng trưởng GDP của Mỹ vượt dự báo của các chuyên
gia, ECB cũng tiếp tục hạ lãi suất xuống thấp kỷ lục để ngăn chặn khả năng giảm phát ở các nước này. Với diễn
biến khả quan trên TTCK thế giới, thì khối ngoại cũng tăng mua trên 2 sàn. Tuần vừa qua cũng là tuần mua
ròng của khối ngoại với giá trị mua ròng trên 2 sàn đạt hơn 260 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị mua ròng ở tuần trước
đó. Giao dịch trên sàn Hose cả tuần vừa qua chưa có sự thay đổi nào so với các tuần trước đó với xu thế đi
ngang là chủ đạo. Sự phân hóa vẫn diễn ra rõ rệt tuy nhiên nhịp tăng của các mã này không dài. Nhóm cổ phiếu
Vn30 thay đổi không đáng kể so với tuần trước, tăng nhẹ hoặc giảm nhẹ. Xu thế trên sàn này vẫn là đi ngang
với ngưỡng trên là 505 điểm và ngưỡng dưới là 493 điểm. Trong khi bên sàn HNX lại có sự tăng trưởng nhẹ
trong tuần qua, với việc hình thành xu thế tăng rõ rệt. Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn tiếp tục luân phiên tăng điểm,
tuy nhiên sau chuỗi ngày tăng mạnh thì áp lực chốt lời gia tăng trong 2 phiên cuối tuần, và độ nóng của các cổ
phiếu này giảm đi đáng kể trong 2 phiên vừa qua. Nhóm chứng khoán có vai trò lớn trong việc giữ nhịp thị
trường trên sàn này phiên nay. Cũng đã lâu rồi nhóm chứng khoán không tạo sóng, trong khi lịch sử từ những
năm trước đó thì nhóm chứng khoán luôn là tín hiệu cho thị trường.

Tuần vừa qua tiếp tục là tuần thiếu vắng thông tin vĩ mô hỗ trợ thị trường. Dự báo tuần kế tiếp, xu thế đi ngang
vẫn chưa dừng lại trên sàn Hose với giao dịch của các mã Vn30 vẫn trong trạng thái tích lũy. Trong khi HNX sẽ
vẫn chịu áp lực chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và chỉ số sẽ tiếp tục có những phiên giao dịch đầu tuần
giằng co với xu thế giảm nhẹ và có thể phục hồi vào cuối tuần. Nhà đầu tư có thể canh những phiên điều chỉnh
để mua vào những mã cơ bản tốt. Giữ tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt hợp lý.   

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.




