
Thông tin từ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 5/11 Hải quan TP đã thu
ngân sách Nhà nước đạt 63.213,34 tỷ đồng. (chỉ tiêu 2013 là 72.000 tỷ đồng). Trong 10
tháng qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao chủ yếu do nhóm hàng đá quý, kim
loại quý gia công xuất khẩu tăng đột biến với mức 3,17 tỷ USD, tăng gấp 40 lần so với
cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng nhập khẩu đạt 30,3 tỷ USD, tăng 3,4 tỷ USD cùng kỳ
2012... Với mức thu như hiện nay, bình quân khoảng 270 tỷ đồng mỗi ngày, thời gian còn
lại đến cuối năm dự kiến Hải quan TP Hồ Chí Minh sẽ thu vượt chỉ tiêu 72.000 tỷ đồng.
Cục Hải quan cũng cho biết, nhờ sự quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi
nợ nên Hải quan đã thu gần 5.000 tỷ đồng trong 10 tháng qua.

Do sản lượng bán hàng trong quý 3/2013 tăng dẫn đến
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 84%, đạt
202,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ tăng vọt 107%
khiến lãi gộp quý 3/2013 chỉ còn vỏn vẹn 7,2 tỷ đồng, chưa
bằng 1/2 cùng kỳ 2012. Kết quả quý 3 MTG báo lãi ròng 608
triệu đồng, chỉ bằng 6% lãi ròng cùng kỳ 2013. Lũy kế 9
tháng, MTG lãi ròng 723 triệu đồng, trong khi 9 tháng đầu
năm 2012 lãi 4 tỷ đồng. Sau 9 tháng MTG mới chỉ thực hiện
được 23%.

Tuyến đường sắt tốc độ cao này sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường sắt
đôi theo tiêu chuẩn cấp 1 cao tốc với khổ đường theo chuẩn quốc tế là khổ 1.435mm đáp

Cụ thể, PVX sẽ dùng 30,47 tỷ đồng để mua hơn 3.047.111
cổ phần tại PVC – MS. Trong đó, PVX góp bằng cổ tức còn

Sáng 12/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán NSNN năm 2013. Đối
với các khoản thu vào NSNN năm 2013, Quốc hội yêu cầu thu vào NSNN 75% số tiền lãi
dầu, khí nước chủ nhà được chia và tiền đọc tài liệu phát sinh trong năm 2013. Số tiền
còn lại 25% để lại cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2014.
Theo đó, tổng số thu cân đối NSNN là 782.700 tỷ đồng; tổng số chi cân đối NSNN là
1.006.700 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 224 nghìn tỷ đồng tương đương 5,3% GDP.
Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính thực hiện chính
sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu chi ngân sách, ...

Quốc hội thông qua mức bội chi NSNN năm 2014 là 5,3% GDP 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hải quan TP HCM: Thu ngân sách bình quân 270 tỷ đồng/ngày Minh Phú bất ngờ đạt hơn 3.650 tỷ đồng Doanh thu quý
3, lãi ròng tăng mạnh

3,6 tỷ USD triển khai tuyến đường sắt cao tốc TPHCM-Cần Thơ chạy bằng… gió 

MT Gas bất lợi về giá vốn, lãi ròng quý 3 còn vỏn vẹn
608 triệu đồng

PVX rót thêm hơn 30 tỷ đồng vào PSX

So với cùng kỳ 2012, quý 3 năm nay Minh Phú được hưởng
khá nhiều lợi thế về thuế khóa, đồng thời hội chứng tôm
chết sớm cũng đã được giải quyết dứt điểm. Doanh thu
thuần quý 3 của MPC đạt 3.647 tỷ đồng, tăng 93,6% so với
cùng kỳ 2012. Lãi gộp đạt mức tăng 73,2% với 400 tỷ đồng.
Quý 3 MPC lãi ròng gần 132 tỷ đồng, trong khi con số cùng
kỳ vỏn vẹn 17 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty báo lãi 155,6
tỷ đồng, tăng 97% so với 9 tháng đầu năm 2012. Sau 9
tháng MPC thực hiện 54,2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Nhật Bản trong tháng 10 giảm nhiều nhất kể từ trận động
đất năm 2011, đã đặt ra thách thức đối với chính sách phục hồi kinh tế của Thủ tướng
Shinzo Abe. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Nhật bất ngờ giảm 4,2 điểm xuống 41,2 do
mức sống, số lượng việc làm mới và thu nhập bình quân đầu người giảm. Ông Abe cần
phải duy trì đà tăng trưởng kinh tế Nhật trước thời điểm tăng thuế tiêu thụ vào tháng
4/2014. Tăng trưởng kinh tế Nhật trong quý 3 được dự báo sẽ giảm xuống còn 1,7% so
với mức 3,8% của quý trước.

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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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Giá xăng giảm thêm 250 đồng/lítNSC tăng vốn lên gần 153 tỷ đồng

ứng được tốc độ tối đa 200km/h. Theo đó ưu điểm của tuyến đường sắt này sẽ sử dụng
năng lượng gió (phong năng) là năng lượng chính để chạy tàu cao tốc, tại các ga sẽ sử
dụng năng lượng mặt trời (quang năng). Tuyến đường sắt TPHCM-Cần Thơ nằm trong
quy hoạch tổng thể Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 tầm
nhìn đến năm 2050. Dự toán sơ bộ để xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao dài 134km
cần hơn 3,6 tỷ USD chưa tính kinh phí bồi thường GPMB và tiền xây dựng 2 cầu vượt
đường sắt bắc qua sông Tiền và sông Hậu.

lại của năm 2012 (tỷ lệ 5%) là 11,22 tỷ đồng. Phần còn lại
công ty cho biết góp bằng nguồn tạm ứng cổ tức đợt 1/2013
(tỷ lệ 7,5%), trị giá 16,83 tỷ đồng. PVX cũng thống nhất giao
Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục
góp vốn và giao cho người đại diện phần vốn tại PVX-MS
quản lý phần vốn góp theo đúng quy định của Pháp luật hiện 
hành và Tổng công ty. 

HĐQT NSC nhất trí thông qua phương án phát hành thêm
hơn 5,26 triệu cổ phiếu mênh giá 10.000 đồng/CP, tương
ứng 52,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành nhằm tăng vốn
điều lệ Công ty lên gần 153 tỷ đồng. Số cổ phần phát hành
thêm sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho
người lao động trong Công ty theo chương trình ESOP. Đối
với cổ đông hiện hữu, cổ phiếu được tự do chuyển nhượng,
ngoài ra sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 05 năm đối với
cổ phiếu ESOP.

+/-
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Chiều ngày 11/11, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 15442/BTC-QLG gửi các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Cụ thể, Bộ
Tài chính cho biết, giá cơ sở tính theo các quy định hiện hành (giá cơ sở bình quân 30
ngày từ ngày 12/10/2013 đến ngày 10/11/2013) thấp hơn giá bán hiện hành 241 đồng/lít.
Mức chênh lệch này chỉ đủ để ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Đối với các mặt hàng dầu,
doanh nghiệp tạm tính lợi nhuận định mức 100 đồng/lít trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt
hàng dầu điêzen, dầu hỏa và tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (dầu
điêzen: 300 đồng/lít, dầu hỏa: 700 đồng/lít, dầu madut: 200 đồng/kg).
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-3.43

68

VN-Index dừng lại ở mức 497,65 điểm, giảm 3,43 điểm (-0,68%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 121,980 triệu đơn vị, trị giá 1,470,77 tỷ đồng.
Toàn sàn có 84 mã tăng, 130 mã giảm và 90 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index cũng giảm 4,21 điểm (-0,75%) xuống còn 555,11 điểm, với
5 mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Các cổ phiếu lớn trên
sàn HOSE như GAS, BVH, VCB, STB, MSN… đều đã đồng loạt giảm
giá. 2 mã HAG và IJC phiên hôm nay khớp được trên 3 triệu cổ phiếu.
Bên cạnh đó, OGC, PPC và PVT cũng khớp được trên 2 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, 5 mã còn tăng giá trong nhóm VN-30 là DRC, FPT,
HSG, KDC và HSG. Các cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục là tâm điểm trên
thị trường trong phiên hôm nay. Mã ITA đã giảm 3% xuống 6.400
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt 8,68 triệu đơn vị,
trong khi vẫn còn dư mua giá sàn tới 1,97 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

NHẬN ĐỊNH  
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HNX-Index đứng ở mức 63,85 điểm, giảm 0,20 điểm (-0,32%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 66,092 triệu đơn vị, trị giá 456,52 tỷ đồng.
Toàn sàn có 96 mã tăng, 112 mã giảm và 171 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 4,21 điểm (-0,75%) xuống còn 555,11 điểm, với 4 mã
tăng giá, 20 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. 4 mã còn tăng giá trong
nhóm HNX-30 là ACB, EID, IDJ và PVG. Chiều ngược lại, các mã VND,
VCG, SHB, PVS, SCR… đều đã ngập trong sắc đỏ. SCR giảm 2,9%
xuống 6.800 đồng/CP và khớp được 4,7 triệu đơn vị. SHB giảm 1,4%
xuống 7.000 đồng/CP và cũng khớp được 3,38 triệu đơn vị. Bên ngoài
nhóm HNX-30, mã PVX vẫn tiếp tục tăng kịch trần và khớp lệnh nhiều
nhất trên sàn HNX, đạt 9,23 triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, PVX
vẫn còn dư mua giá trần tới 5,63 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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SÀN HCM

TỔNG QUAN GD NĐTNN
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66
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456.52

66,092,257

TỔNG KL

Trang 2

4,210,140 621,503  

2,439,310

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng gần 2,4 triệu cổ 
phiếu và bán ra 4,2 triệu cổ phiếu. Trên HNX, nhà đâu tư nước ngoài
mua vào hơn 1,2 triệu đơn vị, trong khi bán ra 0,62 triệu. Tính chung,
họ mua ròng gần 0,6 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng hơn 7 tỷ đồng.1,219,600  

63.85



D
EX Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Áp lực chốt lời mạnh diễn ra đồng loạt trên thị trường và
áp lực này càng về cuối phiên càng mạnh đã khiến Vn-
Index để mất tới 3.43 điểm xuống 497.65 điểm. Thanh
khoản tăng vọt với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1300 tỷ
đồng. Tuy các mã penny và midcap giảm điểm mạnh
những không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số, nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn đồng thời giảm điểm là nguyên nhân
chính cho việc giảm điểm của chỉ số hôm nay. Về cơ
bản xu thế đi ngang vẫn duy trì trên Hose khi dải
Bollinger vẫn tiếp tục đi ngang và có xu hướng ngày
càng co hẹp lại. Các chỉ báo như RSI và MFI vẫn dao
động hẹp, tuy nhiên phiên nay MFI giảm mạnh trở lại
cho thấy dòng tiền có tín hiệu rút ra khỏi thị trường.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 493 điểm.

460 điểm
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Trung bình

65 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Phiên nay là phiên chỉ số này dao động khá mạnh, kết
thúc phiên bằng cây nến đỏ nhưng không phải mức thấp
nhất trong phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn khá tốt.
Đóng cửa, HNX-Index để mất 0.32% xuống 63.85 điểm,
thanh khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn
400 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ ngày 20/09/2013. Tín
hiệu điều chỉnh còn tiếp diễn. Dải Bollinger vẫn tiếp tục
mở rộng lên phía trên, và đường giá vẫn bám sát dải
trên này vẫn mở ra xu thế tăng điểm trên sàn này. Đồng
thời MACD vẫn đang trong đà tăng mạnh và gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Tuy nhiên STO đang
trong ngưỡng quá mua nên áp lực chốt lời chưa dừng
lại. Trong phiên tới, dự kiến HNX-Index sẽ có phiên
giằng co với áp lực bán có thể giảm bớt. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

470 điểm
505 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán Châu Á hướng tới phiên tăng thứ hai liên tiếp trước khi các nhà hoạch định chính sách của Trung
Quốc bế mạc cuộc họp kéo dài 4 ngày nhằm vạch ra chương trình cải cách cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Lúc 10h05 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 139,73 điểm, với 9/10 nhóm
ngành tăng giá. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,3% khi đồng Yên giảm giá giúp thúc đẩy cổ phiếu các công ty
xuất khẩu của nước này. Nếu không có thị trường Nhật Bản chống đỡ, chứng khoán Châu Á lẽ ra đã giảm 0,1%.
Thị trường Châu Á đã tăng trong phiên trước và vẫn đứng gần mốc cao nhất của năm nay nhờ đồn đoán rằng
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì chương trình kích thích trong thời gian lâu hơn và khi kinh tế Trung Quốc có
những dấu hiệu về tăng trưởng. Cuộc họp của các nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến sẽ đưa ra chương trình cải
cách kinh tế theo hướng tự do hơn, làm thay đổi chính sách đã duy trì trong 3 thập kỷ qua. Những cổ phiếu nổi
bật: Cổ phiếu của Incitec Pivot Ltd tăng 8,6% sau khi hãng sản xuất phân đạm của Australia này công bố kế
hoạch phân bổ tiền tiết kiệm. Cổ phiếu của Dentsu Inc tăng 3,2% trên thị trường Tokyo sau khi công ty quảng
cáo này nâng dự báo lợi nhuận. Cổ phiếu của GCL-Poly Energy Holdings Ltd tăng 2,1% trên thị trường Hồng
Kông sau khi hãng sản xuất polysilicon được sử dụng trong pin mặt trời lớn nhất thế giới này công bố doanh thu
quý 3 tăng hơn 500%. Cổ phiếu của hãng chế tạo thiết bị điện tử Taiyo Yuden của Nhật Bản giảm 12% sau khi
hãng hạ dự báo lợi nhuận.

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.

Áp lực chốt lời diễn ra đồng loạt trên 2 sàn với thanh khoản tăng vọt. Cả 2 chỉ số đều để mất điểm ở thời điểm
cuối phiên và nhóm cổ phiếu đầu cơ là nhóm bị áp lực bán ra mạnh nhất với đồng loạt các mã giảm điểm, chỉ
một số mã còn giữ được sắc xanh. Thanh khoản tăng mạnh trong phiên hôm nay là một yếu tố cần phải xem
xét.

Trang 4

Dấu hiệu bán mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ đã bắt đầu từ cuối phiên sáng. Đến phiên chiều, áp lực bán mạnh
càng gia tăng, số lượng mã còn giữ trần khá ít, thậm chí như PVX có lúc còn hết giá trần với khối lượng khớp
lệnh phiên nay lên mức cao gấp hơn 2 lần so với phiên trước và gấp hơn 3 lần so với KLTB khớp lệnh của 10
phiên, đạt hơn 9 triệu đơn vị. Tuy nhiên mã này vẫn đóng cửa với giá trần. Trong khi một số mã đầu cơ đã bị
bán mạnh từ mức giá xanh xuống sát sàn, thậm chí là giá sàn như KMR, VTO,…Một số cổ phiếu bất động sản
như ITA, ITC, KBC cũng không ngoại lệ. Những mã dẫn dắt trên sàn HNX như SCR, VCG, BVS, VND..cũng bị
áp lực bán mạnh. Thanh khoản tăng mạnh với phần lớn tăng lên nhờ áp lực bán ra mạnh trên 2 sàn cho thấy
tâm lý lo ngại đã bắt đầu lan tỏa. Tuy nhiên áp lực chốt lời này là không đáng ngại khi những cổ phiếu đầu cơ đã
có giai đoạn tăng trưởng khá tốt, và việc bán mạnh ở phiên nay là điều dễ hiểu. Lực cầu bắt đáy trở lại ở một số
mã trong những phút cuối cho thấy lực cầu giá thấp vẫn khá tốt, tuy nhiên phiên nay bên bán vẫn giữ thế chủ
động và giành được phần thắng. Đồng thời nhóm cổ phiếu chủ chốt trên 2 sàn có ảnh hưởng nhiều đến chỉ số
vẫn chưa thực sự tăng mạnh trong thời gian qua. Vì vậy đây là yếu tố hỗ trợ chỉ số tránh hiệu ứng bán lan tỏa
toàn thị trường.

Phiên nay cho thấy bên cung đã sẵn sàng chốt lời khi lợi nhuận đã đạt được kỳ vọng. Và áp lực này chưa thể
giảm bớt trong phiên kế tiếp, đặc biệt là nhóm cổ phiếu penny và midcap. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng việc mua
vào những cổ phiếu cơ bản tốt và đang trong giai đoạn tích lũy vẫn là quyết định được ưu tiên. Tiếp tục chốt lời
những cổ phiếu đầu cơ tăng nóng trong giai đoạn qua. 

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.




