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10 tháng đầu năm, IMP ước đạt 87 - 88 tỷ đồng lợi nhuận,
hoàn thành khoảng 80% kế hoạch năm. Với kết quả này,
nhiều khả năng Công ty sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận 105 tỷ
đồng năm 2013. Trong tháng 12 tới, IMP sẽ tạm ứng cổ tức
đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Công ty đang lên
kế hoạch nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn PICS với kinh
phí dự kiến 50 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục đầu tư mở rộng
kênh phân phối tại Vũng Tàu và Cà Mau. 
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Mục tiêu tổng quát của năm tới theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2014 là
"Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất
lượng, hiệu quả, sức cạnh trạnh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột
phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế". Các chỉ tiêu
kinh tế chủ yếu của năm tới, theo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KTXH năm 2014 là
tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,8%; kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng
10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6% kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI)
khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Các chỉ tiêu về xã
hội của năm tới là tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7% - 2%,...

Đặt mục tiêu CPI năm 2014 tối đa là 7% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP Hồ Chí Minh: Nguồn thu giảm mạnh trong năm 2013 và 2014 10 tháng, IMP ước lãi trên 87 tỷ đồng

Thất thu NSNN 4000 tỷ đồng mỗi năm do thuốc lá thẩm lậu qua biên giới

LHC: EPS 9 tháng kỷ lục hơn 19.000 đồng

TCM ước vượt trên 31% kế hoạch lợi nhuận

Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, trong năm 2013, thành phố giảm nguồn thu khoảng
3.600 tỷ đồng do thực hiện chính sách giảm, giãn thuế. Sản xuất kinh doanh gặp nhiều
khó khăn, nợ đọng thuế trên địa bàn cũng tăng đến 25% so với năm ngoái. Nguyên nhân
chính tập trung vào các doanh nghiệp ngành bất động sản, vật liệu xây dựng, thiết bị điện
lạnh sản xuất kinh doanh khó khăn, nợ thuế. Năm 2014, nguồn thu ngân sách của TP Hồ
Chí Minh sẽ tiếp tục giảm khoảng 8.340 tỷ đồng; chủ yếu từ giảm tiền thuê đất; giảm thuế
giá trị gia tăng với căn hộ có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2
và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân…

Lãi sau thuế quý 3/2013 của LHC đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 57%
so với cùng kỳ. Sau khi chia 2,2 tỷ đồng cho cổ đông thiểu
số, cổ đông công ty mẹ LHC còn 5,5 tỷ đồng. Lũy kế 9
tháng, nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc quý 2, LNST dành
cho cổ đông công ty mẹ LHC đạt 37 tỷ đồng, bằng 4,2 lần 9
tháng đầu năm 2012. EPS 9 tháng của công ty tiếp tục đạt
mức kỷ lục của thị trường, đạt trên dưới 19.000 đồng/cổ
phiếu. Với kế hoạch LNST 15 tỷ đồng, sau 9 tháng LHC đã
hoàn thành vượt mức 167%. 

Thống kê của Hiệp hội Thuốc lá VN cho thấy, từ năm 2007 đến nay thuốc lá nhập lậu
không ngừng gia tăng chiếm tới 18 - 22% thị phần tiêu thụ thuốc lá nội địa. Nếu như năm
2007, có khoảng 630 triệu bao thuốc lá nhập lậu vào nước ta thì đến năm 2012, có số lên
tới trên 900 triệu bao. Hiện thị trường Việt Nam có hơn 100 nhãn hiệu thuốc lá nhập lậu,
trong đó chủ yếu 2 nhãn hiệu Jet và Hero chiếm tới 90% Năm 2013 dự kiến khoảng 930

Trong tháng 10, TCM lãi ròng 16 tỷ đồng, nâng số lãi lũy kế
trong 10 tháng đầu năm lên 108 tỷ đồng, bằng 120% kế
hoạch cả năm. Quý IV là mùa kinh doanh cao điểm nên
TCM có thể kỳ vọng đạt mức tăng trưởng tốt trong năm nay.
Cụ thể TCM ước tính đạt 1 587 tỷ đồng doanh thu; 118 6 tỷ
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Toàn bộ số vốn ODA tại các dự án đang thực hiện theo hình thức cho vay lại được
chuyển sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết
định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư
và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, gồm: cao tốc Nội Bài - Lào
Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành và TP.HCM -
Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, toàn bộ số vốn ODA tại các dự án đang thực hiện theo
hình thức cho vay lại được chuyển sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp dự án. Số
vốn đối ứng cho các dự án có sử dụng vốn ODA được cân đối, bố trí đầu tư từ nguồn
ngân sách Nhà nước.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,761.78

Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường cao tốcCLG lãi hợp nhất 23,184 tỷ đồng 9 tháng 

trong đó chủ yếu 2 nhãn hiệu Jet và Hero chiếm tới 90%. Năm 2013, dự kiến khoảng 930
triệu bao thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam thì có tới 303 triệu bao nhãn hiệu Jet; 429 triệu
bao nhãn hiêu Hero; khoảng 35 triệu bao nhãn hiệu Esse, còn lại là các nhãn hiệu khác.
Trung bình mỗi năm chỉ bắt giữ và tiêu hủy hơn 1% lượng thuốc lá nhập lậu, còn lại 99%
lượng thuốc lá nhập lậu vẫn thẩm lậu qua biên giới. 

Cụ thể, TCM ước tính đạt 1.587 tỷ đồng doanh thu; 118,6 tỷ
đồng LNST, vượt 31,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm đặt ra
là 90,34 tỷ đồng. Với kết quả này, TCM đặt kế hoạch kinh
doanh cho năm 2014 với doanh thu 2.823 tỷ đồng, LNST
164,4 tỷ đồng.

Quý III/2013, Công ty đạt 86,066 tỷ đồng doanh thu, LNST
824 triệu đồng.9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của CLG là
257,962 tỷ đồng, LNST 23,184 tỷ đồng. Với kết quả này, thu
nhập trên mỗi cp của CLG trong 9 tháng đầu năm đạt 1.197
đồng. So với cùng kỳ năm 2013, CLG có bước tăng trưởng
mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận. Quý III năm ngoái,
Công ty đạt doanh thu 27,864 tỷ đồng, lỗ 2,226 tỷ đồng; 9
tháng đầu năm 2012, tổng doanh thu của CLG là 72,182 tỷ
đồng, LNST 1,433 tỷ đồng.
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Nhật Bản lần đầu thặng dư tài khoản vãng lai sau 3 năm

+2.49

+3.65 4,264.09

Tỷ giá USD tăng sau khi số liệu việc làm của Mỹ được công bố

Nửa đầu tài khóa 2013, cán cân thanh toán tài khoản vãng lai của Nhật Bản đạt thặng dư
3.054,8 tỷ yen, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đánh dấu lần tăng thặng
dư tài khoản vãng lai (theo chu kỳ 6 tháng) đầu tiên của Nhật Bản trong 3 tài khóa qua.
Nguyên nhân chủ yếu nhờ tăng mạnh thu nhập từ các khoản đầu tư trực tiếp so với mức
thâm hụt thương mại hàng hóa trong cùng thời kỳ. Cụ thể, trong nửa đầu tài khóa 2013,
thâm hụt thương mại hàng hóa của Nhật Bản là 4.666,4 tỷ yen khi nhập khẩu đạt 38.510,1
tỷ yen nhưng xuất khẩu chỉ đạt 33.843,7 tỷ yen.

Tỷ giá USD so với đồng euro và đồng yên tăng do số liệu việc làm của Mỹ tăng cao hơn
so với dự đoán trước đó, dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ. Số lượng
việc làm được tạo ra ở Mỹ trong tháng 10 gấp gần 2 lần so với dự đoán của các chuyên
gia. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư dự đoán Cục dữ trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bắt đầu
cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD. Tỷ giá USD so với
đồng yên tăng 0,1% lên 99,16 yên/USD, gần bằng mức cao nhất trong 7 tuần được xác
lập hôm thứ 5 tuần trước (7/11) 99,41 yên/USD. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index tăng 2,47 điểm (+0,5%) lên 501,08 điểm. Chỉ số VN30-Index
tăng 2,54 điểm (+0,46%), lên 559,32 điểm. HNX-Index tăng 0,76 điểm
(+1,21%), lên 64,06 điểm. HNX30-Index tăng 2,2 điểm (+1,85%), lên
121,34 điểm. Trong nhóm VN30, chỉ có duy nhất 2 mã giảm điểm là
SBT và KDC với mức giảm tương ứng 200 đồng (-1,57%) và 700 đồng
(-1,38%); 21 mã tăng và 7 mã đứng giá, trong đó, REE và PPC tăng
mạnh nhất với mức tăng tương ứng 1,14% và 3,25%. Tính trong
khoảng 1 tháng trở lại đây, REE tăng 3,55% từ mức giá 25.300 đồng
lên 26.200 đồng/cp. Đối với PPC, cổ phiếu này cũng tăng 7,5% từ mức
giá 20.000 đồng ngày 12/10 lên 21.500 đồng/cp khi kết thúc phiên giao
dịch ngày 11/11.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1,64 triệu đơn vị. Trong
đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu VCB đạt gần 300.000 đơn vị và
bán ra 1,5 triệu đơn vị. Trên HNX, nhà đâu tư nước ngoài mua vào
620.200 đơn vị, nhiều nhất là PVS với 576.600 đơn vị. Ngược lại, họ
bán ra 940.000 cổ phiếu với mã bị bán ra mạnh nhất là SD5 278.300
đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 64,06 điểm, tăng 0,76 điểm (1,21%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 44,829 triệu đơn vị, trị giá 328,610 tỷ đồng. Toàn
sàn có 146 mã tăng, 62 mã giảm và 171 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index tăng 2,2 điểm (1,85%), lên mức 121,34 điểm, với 25 mã tăng, 2
mã giảm 3 mã đứng giá. 2 mã còn giảm giá là ICG và IDJ. Mã ICG đã
giảm mạnh 4,3% xuống 6.600 đồng/CP còn IDJ giảm 2,8% xuống 3.500
đồng/CP. Chiều ngược lại, các mã như VND, VCG, SCR, PVS, KLS…
đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, SCR tăng tới 6,1% lên 7.000
đồng/CP và khớp lệnh nhiều nhất trên HNX, đạt 5,33 tỷ đồng. VCG
cũng tăng mạnh 5,2% lên 10.100 đồng/CP và khớp được 2,78 triệu đơn
vị. Phiên hôm nay, PVX đã chạm mức giá trần và khớp được tới 4,46
triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã SHB giữ giá tham chiếu và khớp được
1,75 triệu đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Phiên giao dịch đầu tuần khởi sắc đã giúp Vn-Index ghi
được 2.47 điểm lên 501.08 điểm. Thanh khoản lại khá
hơn phiên trước đó với giá trị khớp lệnh đạt hơn 900 tỷ
đồng. Cây nến xanh phiên nay vẫn nằm trong dải
Bollinger co hẹp cho thấy thị trường vẫn đang trong xu
thế đi ngang. Đồng thời một loạt các chỉ báo RSI, MACD
đều vận động hẹp chưa mở ra xu thế mới trên sàn này.
Trong khi MFI vẫn đang trong đà giảm chưa cho tín hiệu
dòng tiền gia tăng trên sàn này. Hiện nay, dải Bollinger
vẫn tiếp tục co hẹp lại với ngưỡng dưới là 493 điểm và
ngưỡng trên là 503 điểm. Dự báo phiên kế tiếp, Vn-
Index vẫn dao động hẹp.
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Giao dịch sôi động hơn khi HNX-Index kết thúc phiên ở
mức điểm cao nhất trong ngày, ghi được 0.76 điểm lên
64.06 điểm. Cây nến xanh thân dài hôm nay đã khiến
đường giá nằm ngoài dải Bollinger. Và cây nến này tiếp
tục đà tăng trên sàn này sau 2 cây nến nhỏ trước đó
cho thấy lực cầu vẫn khá tốt. Dải Bollinger tiếp tục mở
rộng lên phía trên sẽ vẫn mở đường cho xu thế tăng
giá. Sự tích cực đến từ MACD và RSI khi vẫn đang
trong đà tăng. Đồng thời RSI cũng phục hồi vào trong
vùng quá mua cho thấy dòng tiền vẫn rất tốt. Có điều
STO vẫn đang trong vùng quá mua đồng thời đường giá
nằm ngoài dải Bollinger ở phiên nay khiến áp lực điều
chỉnh vào trong dải là khá cao. Dự báo HNX-Index có
thể tiến tới ngưỡng tiếp theo là 65 điểm.  
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á gần như không thay đổi trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ sức tăng trên thị trường Nhật
Bản hỗ trợ, sau khi chỉ số chủ chốt của thị trường Châu Á rơi xuống mức thấp nhất trong 1 tháng vào phiên
trước. Lúc 10h49 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đứng yên tại 138,99 điểm, sau khi đóng
cửa ngày 8/11 tại mức thấp nhất kể từ ngày 8/10. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,5% trong phiên này, giúp
chống đỡ đôi chút cho thị trường chung. Số liệu việc làm tốt hơn dự kiến của Mỹ khiến đồng Yên giảm so với
USD, giúp thúc đẩy cổ phiếu các công ty xuất khẩu của Nhật Bản. Chỉ số chứng khoán MSCI của chứng khoán
Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản lại giảm 0,4% xuống 468,03 điểm. Cổ phiếu các công ty hàng tiêu
dùng không thiết yếu và các công ty dịch vụ viễn thông giảm mạnh nhất trong phiên này.
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Mở đầu phiên giao dịch đầu tuần với sắc xanh duy trì trên 2 sàn đến thời điểm cuối phiên. Cả 2 chỉ số đều đóng
cửa ở mức điểm cao trong phiên. Vn-Index tái lập ngưỡng 500 điểm, đóng cửa tại 501.08 điểm, trong khi HNX-
Index cũng đứng tại mức cao nhất trong phiên, tăng 1.21% lên 64.06 điểm. Thanh khoản phiên nay ở mức tốt
với tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 1200 tỷ đồng.

THỨ BA

12/11/2013

Độ rộng tăng điểm trên 2 sàn khá tốt khi càng về phiên chiều càng mở rộng. Nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền
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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.

Phiên giao dịch nay là phiên đáng mong đợi trên HNX với sự trở lại của nhiều mã dẫn dắt và kéo thanh khoản
tăng lên mở đường cho xu thế tăng điểm trên sàn này. Tuy nhiên, một số tín hiệu cho thấy áp lực bán sắp xuất
hiện khi HNX-Index tiến tới 65 điểm. Mua vào ở thời điểm này không được tính tến. Bên Hose, xu thế giằng co
chưa dừng lại với việc đi ngang của dải Bollinger còn tiếp diễn, đồng thời dải này còn co hẹp lại sẽ là lực cản
cho đà phục hồi. Lựa chọn mua vào các mã cơ bản tốt ở nhịp điều chỉnh tại các ngưỡng hỗ trợ vẫn được xem
xét. 

Trang 4

mạnh trên Hose vẫn là nhóm cổ phiếu bất động sản và nhóm cổ phiếu có lịch sử tăng giá tốt trong thời gian qua
như REE, PPC…Nhóm cổ phiếu Vn30 cũng giao dịch tốt, tuy nhiên mức tăng rất nhẹ chỉ đủ để tạo hiệu ứng cho
thị trường. Nhìn chung nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là nhóm thu hút dòng tiền mạnh. Trong khi bên sàn HNX
phiên nay đón nhận giao dịch tích cực của cổ phiếu trụ PVS. Sau khi có thông tin 9 tháng lãi ròng 1.024 tỷ đồng,
tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và vượt 49% kế hoạch năm thì PVS đã xuất hiện lực cầu rất mạnh đẩy
thanh khoản mã này gấp gần 2 lần so với trung bình khớp lệnh của 10 phiên gần đây. Bên cạnh đó, nhóm cổ
phiếu dẫn dắt trên sàn này như VCG, PVX, SCR…cũng giao dịch rất tốt khi được đẩy giá lên trần hoặc sát trần.
Sự đồng thuận ở những nhóm cổ phiếu này tạo hiệu ứng khá tốt, một là giúp kéo chỉ số, hai là tạo đà hưng phấn
cho sàn này. Biểu đồ kỹ thuật trên 2 sàn vẫn chưa thay đổi, trong khi Vn-Index vẫn trong xu thế đi ngang với
ngưỡng cản trên là 503 điểm thì HNX-Index lại đang trong xu thế tăng điểm với ngưỡng kháng cự kế tiếp là 65
điểm. HNX-Index đã nhanh chóng tăng điểm trở lại sau 2 nhịp giao dịch giằng co ở 2 phiên cuối tuần trước đó
cho thấy lực cầu ở sàn này khá tốt và luôn trực chờ nhịp điều chỉnh để mua vào với kỳ vọng tăng điểm trên sàn
này chưa dừng lại.

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.




