
UBDN tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định chấp thuận cho doanh nghiệp tư nhân Phước
Thọ là đơn vị duy nhất được tổ chức thí điểm thu mua cá nóc trên địa bàn tỉnh, sau đó chế
biến và xuất khẩu toàn bộ ra các nước có nhu cầu nhập khẩu. Thời hạn thực hiện đề án
kéo dài từ nay đến hết năm 2015. Theo đó, doanh nghiệp trên chỉ được phép thu mua
nguyên liệu cá nóc thuộc loài không độc (cá nóc xanh, cá nóc răng mỏ chim, cá nóc bạc),
còn nguyên vẹn, đảm bảo kích cỡ, tươi và được bảo quản đúng cách. Mục tiêu của đề án
này nhằm đặt ra mỗi năm tại Khánh Hòa sẽ thu mua từ 500- 600 tấn các nóc, qua chế
biến số lượng sản phẩm xuất khẩu đạt từ 200-240 tấn và có giá trị xuất khẩu từ 6 tỷ đồng
trở lên, với giá khoảng 1500 USD/tấn.

Doanh thu quý 3/2013 và 9 tháng đầu năm cảu NTP lần lượt
đạt 544 tỷ - tăng 5,4% và 1.710 tỷ - tăng 7,1% so với cùng
kỳ năm 2012. với sự tăng mạnh của chi phí bán hàng và chi
phí quản lý doanh nghiệp, LNST của NTP trong quý 3/2013
chỉ đạt 51,3 tỷ đồng – giảm 16,7% so với quý 3/2012. Lũy kế
9 tháng, LNTT đạt 285,7 tỷ trong đó LNST của cổ đông công
ty mẹ đạt 216,2 tỷ đồng- tăng 9,7% so với 9T2012. EPS đạt
4.990 đồng. Với kết quả này, NTP đã hoàn thành 76,8 % kế
hoạch LNTT.

Theo báo cáo từ UBNN tỉnh Quảng Ninh, trong tháng 10/2013, số thu NSNN trên địa bàn
tỉnh đạt 3.364 tỷ đồng, so với số thu bình quân 9 tháng đầu năm, tổng thu NSNN tăng hơn

Giá vốn của hoạt động kinh doanh BĐS, hợp đồng xây dựng
bất ngờ giảm mạnh khiến cho giá vốn chung giảm 19,8%.

Trong những năm qua ngân sách TP.HN phải bỏ ra hàng nghìn tỷ để trợ giá cho hoạt
động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Năm 2010 là 621 tỷ, 2011 là 1.332 tỷ,
2012 là 1.020 tỷ và năm 2013 dự kiến là 1.134 tỷ. Phương án tăng giá vé xe buýt vừa
được Sở GTVT trình lên UBND Tp.HN xin ý kiến phê duyệt. Đối với vé lượt dự kiến tăng
từ 1000 – 2000 đồng (tăng từ 14% đến 40%), đối với vé tháng cũng tăng 11% và 43% tùy
vào loại tuyến. Với phương án tăng giá này, Sở GTVT Hà Nội tính toán sẽ từng bước
giảm được trợ giá từ NSNN, tạo điều kiện tự chủ về tài chính cho DN. Hiện tại tổng doanh
thu hàng năm vào khoảng 740 tỷ, nếu phương án tăng giá này được duyệt thì doanh thu
hàng năm vào khoảng 977 tỷ, tăng thêm khoảng 237 tỷ.

Hà Nội có thêm 237 tỷ đồng mỗi năm nếu tăng giá vé xe buýt

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đồng ý thí điểm chế biến và xuất khẩu cá nócVCG lãi 9 tháng gấp 11 lần cùng kỳ

Quảng Ninh: 7 huyện hoàn thành dự toán thu ngân sách 2013

Nhựa Tiền Phong: Đẩy mạnh Marketing, 9 tháng lãi 216,2
tỷ đồng

Simco Sông Đà: Giá vốn quý 3 bất ngờ giảm mạnh, hoàn
thành 82,8% kế hoạch LNST

Quý III, VCG đạt 2.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22%
so với cùng kỳ, lãi ròng hợp nhất 50,3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 85
tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VCG tăng
10% cùng kỳ, đạt 8.482 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất 9 tháng
đạt 168,6 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt trên
123 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần cùng kỳ. Năm 2013, VCG đặt
kế hoạch LNTT 477,6 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả LNTT 9
tháng là 222 tỷ đồng, VCG chỉ hoàn thành khoảng 47% kế
hoạch đề ra.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Theo bộ tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách trong tháng 10 là 91,6 tỷ USD, thấp hơn so với
120 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ngân sách trong tháng 10 tăng 8% so với
cùng kỳ năm ngoái trong khi tổng chi ngân sách giảm 4,5%. Số lượng việc làm mới tăng
vượt dự kiến giúp cho Mỹ đưa mức thâm hụt ngân sách tính theo phần trăm GDP giảm
xuống hơn một nửa so với mức kỷ lục 1,42 nghìn tỷ USD năm 2009. Theo bộ Tài chính
Mỹ, thâm hụt ngân sách trong năm tài khóa 2012-2013 (kết thúc vào 30/9) là 4,1% GDP. 

Bà Janet Yellen, phó chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cho biết Fed "còn nhiều việc
cần phải làm" để thúc đầy tăng trưởng kinh tế Mỹ khiến cho chứng khoán Mỹ tăng vọt và
giá trị đồng USD giảm. Hôm thứ 4 (13/11), cả chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số
S&P 500 đều tăng lên mức kỷ lục sau khi hãng bán lẻ Macy công bố mức lợi nhuận quý 3
cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích. Tỷ giá USD so với đồng yên giảm 0,2%
xuống còn 99,20 yên/USD. Sau phát biểu của bà Yellen, tỷ giá đồng euro (EUR) so với
USD tăng lên 0,2% ở mức 1,3483 USD/EUR.
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Việt Nam xuất siêu 13,2 tỉ USD vào thị trường MỹVinaconex: Tiết giảm chi phí tài chính, quý 3 lãi ròng
26,5 tỷ đồng
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31%; thu thuế XNK tăng 33,9%; thu nội địa tăng 29,5%. Đặc biệt có 7 địa phương là Đông
Triều, Hoành Bồ, Vân Đồn, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô đã hoàn thành dự toán thu
của cả năm. Để tăng nguồn thu ngân sách, bên cạnh việc thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp
thời theo quy định của pháp luật thuế, các ngành chức năng và địa phương tỉnh Quảng
Ninh tiếp tục khai thác và tận dụng triệt để các nguồn thu mới phát sinh, chưa được thống
kê; đặc biệt là triển khai tốt công tác truy thu, thu hồi nợ thuế của các tổ chức, đơn vị, cá
nhân; tích cực chống buôn lậu,...
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Tính chung 9 tháng đầu năm, giá vốn vẫn tăng 21% nhưng
tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý 3 cũng như trong 9 tháng
đã giảm rất mạnh. Lợi nhuận gộp quý 3 lên tới 10,6 tỷ trong
khi cùng kỳ lỗ 381 triệu. LNST của SDA trong quý 3/2013 và
9 tháng đầu năm lần lượt là 2,8 tỷ và 7,2 tỷ - tăng mạnh so
với kết quả lỗ của năm trước. SDA đã hoàn thành được
82,8% kế hoạch LNST.

Doanh thu thuần quý 3 tăng 21,8% so với cùng kỳ, đạt 2.701
tỷ đồng. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần tăng hơn 1%
khiến khoảng cách lãi gộp thu hẹp còn 10,62%. Chi phí tài
chính trong kỳ của VCG giảm mạnh so với cùng kỳ 2012,
còn 203 tỷ đồng so với 418 tỷ đồng quý 3/2012. Điều này
giúp VCG báo lãi 26,5 tỷ đồng so với khoản lỗ 85 tỷ đồng
cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi ròng 123 tỷ đồng, hơn
gấp 10 lần lãi ròng 9 tháng đầu năm 2012. So với kế hoạch
LNTT cả năm 2013 với 477,6 tỷ đồng, sau 9 tháng VCG
thực hiện được 53,5%. 
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Tổng cục Hải quan hôm nay 14.11 cho biết, 9 tháng đầu năm 2013, VN đã XK sang Mỹ
đạt 17,1 tỉ USD nhưng NK chỉ dừng ở con số 3,9 tỉ USD. Như vậy, thặng dư thương mại
của Việt Nam đối với Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay là 13,2 tỉ USD. Ngay sau Mỹ, Việt
Nam xuất siêu sang các quốc gia thành viên EU 10,8 tỉ USD, tương đương 60,6% tổng
kim ngạch xuất của nước ta sang EU. Cụ thể, XK đạt 17,8 tỉ USD, tăng 25% so cùng kỳ.
Đây chính là thị trường XK lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Việt Nam NK từ EU 7 tỉ USD,
tăng 11%. Ngoài ra, Việt Nam còn xuất siêu vào Nhật Bản, Châu Phi và châu Đại Dương
ở mức tương ứng trên dưới 1 tỉ USD. Tuy nhiên, hầu hết những thị trường khác, Việt Nam
đều chịu cảnh nhập siêu cao như nhập siêu với Trung Quốc 17,2 tỉ USD; Hàn Quốc 10,3 tỉ
USD; khối ASEAN 2,1 tỉ USD.
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(Cập nhật 17h00 ngày 14/11/2013)

USD tăng lên 0,2% ở mức 1,3483 USD/EUR. 

Trang 1

g
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

1.73

79

VN-Index dừng lại ở mức 497,85 điểm, tăng 1,73 điểm (0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,073 triệu đơn vị, trị giá 853,320 tỷ đồng.
Toàn sàn có 120 mã tăng, 79 mã giảm và 105 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,64 điểm (0,48%) lên mức 555,73 điểm, với 13 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá và 10 mã đứng giá. Cuối phiên giao dịch, một
vài mã trụ cột như BVH, VNM, SSI, CTG… đã không thể duy trì được
sắc xanh mà lùi về đứng ở mức tham chiếu, khiến đà tăng của chỉ số
VN-Index bị thu hẹp lại. Trong khi đó, các mã trụ cột khác như VIC,
VCB, STB, GAS… vẫn tiếp tục tăng giá. Đáng chú ý, mã STB đã tăng
1,2% lên 16.800 đồng/CP và thỏa thuận được 3,73 triệu đơn vị ở mức
giá 16.800 đồng/CP, tương đương giá trị giao dịch là 62,76 tỷ đồng. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 63,70 điểm, tăng 0,06 điểm (0,09%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 32,138 triệu đơn vị, trị giá 228,270 tỷ đồng. Toàn
sàn có 123 mã tăng, 64 mã giảm và 192 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index tăng 0,46 điểm (0,39%), lên mức 119,84 điểm, với 12 mã tăng, 7
mã giảm và 11 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE, một số cổ
phiếu dẫn dắt trên sàn HNX như KLS, VND, SCR… đã lùi về mốc tham
chiếu khiến chỉ số HNX-Index không thể tăng điểm mạnh. Trong khi đó,
mã PVX đã giữ giá tham chiếu và khớp lệnh nhiều nhất trên sàn HNX,
đạt 3,56 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, SCR phiên hôm nay đã khớp được
trên 2,9 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là NVC, tăng
100 đồng (+14,29%) lên 800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 178.100
đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Trang 2

2,548,330 375,300

1,639,810

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 2,5 triệu đơn vị và mua
vào 1,6 triệu đơn vị. Mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
513.530 đơn vị (chiếm 10,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên HNX,
nhà đầu tư nước ngoài bán ra 375.300 đơn vị và bán ra 280.000 đơn
vị. 

280,000

63.7
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Tiếp tục phiên giao dịch trong biên độ hẹp. Vn-Index
phục hồi nhẹ trong phiên hôm nay, tăng nhẹ 1.73 điểm
lên 497.85 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với
phiên hôm qua, đạt hơn 750 tỷ đồng. Xu thế đi ngang
vẫn chưa thay đổi. Dải Bollinger ngày càng co hẹp lại
cho thấy thị trường sẽ sớm thoát khỏi ngưỡng kháng cự
hoặc hỗ trợ hiện tại để hình thành xu thế mới. RSI vẫn
dao động quanh ngưỡng 50 điểm, trong khi MACD tuy
nằm trên ngưỡng 0 nhưng nằm phía dưới đường tín
hiệu chưa cho dấu hiệu tích cực. Bên cạnh đó STO
đang giảm mạnh về vùng quá mua, phát đi tín hiệu thị
trường sớm phục hồi trong các phiên tới. Thời điểm
này, ngưỡng hỗ trợ cho Vn-Index là 495 điểm và
ngưỡng kháng cự là 504 điểm.

460 điểm
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Phục hồi nhẹ sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp. Đóng cửa,
HNX-Index tăng nhẹ 0.06 điểm lên 63.7 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn 200
tỷ đồng. Tâm lý giao dịch thận trọng vẫn duy trì trên sàn
này khi kết thúc phiên tiếp tục bằng cây nến nhỏ, và
ngưỡng hỗ trợ 63.5 điểm là khá yếu ở thời điểm này.
Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là điểm tích cực
cho xu thế hiện tại. Tuy nhiên RSI và MFI vận động hẹp,
cùng với STO đang giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua
cho thấy áp lực bán ra sẽ giảm bớt. Nhưng xu thế điều
chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo
với HNX-Index là 62.5 điểm.

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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Sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp, cả 2 chỉ số có phiên phục hồi nhẹ nhưng giao dịch vẫn rất thận trọng thể hiện
qua thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với phiên trước. Bên sàn Hose, xu thế đi ngang vẫn hiện hữu, trong khi
HNX-Index vẫn trong xu thế điều chỉnh sau giai đoạn tăng trưởng.

THỨ NĂM
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Kịch bản lại lặp lại với phiên giao dịch nhàm chán sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp. Tâm lý thận trọng vẫn bao
trùm với sức cầu yếu ớt chỉ giúp giá kéo xanh nhẹ khi người bán treo giá cao là khá nhiều. Nhóm cổ phiếu đầu
cơ tiếp tục giao dịch yếu ớt, chỉ có một số cổ phiếu đầu cơ nhỏ (thanh khoản thấp) còn giao dịch tích cực. Trên

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm nhờ tâm lý lạc quan rằng vị chủ tịch mới của Cục 
Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích thích và khi đồng Yên giảm giá thúc đẩy thị trường cổ
phiếu Nhật Bản. Lúc 11h19 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,2% lên 140,14 điểm,
với cả 10 nhóm ngành tăng giá. Với mức tăng này, thị trường đang hướng tới phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày
11/10. Thị trường được hỗ trợ sau khi bà Janet Yellen, được Tổng thống Mỹ đề cử giữ chức chủ tịch tiếp theo
của FED, nói rằng nền kinh tế cần phải cải thiện trước khi các nhà hoạch định chính sách có thể giảm chương
trình kích thích và FED còn nhiều việc phải làm nữa để hỗ trợ nền kinh tế và thị trường lao động. Chứng khoán
Nhật Bản cũng hỗ trợ thị trường chung của Châu Á sau khi đồng Yên xuống giá do Bộ trưởng Tài chính Taro
Aso nói rằng can thiệp là một lựa chọn cần thiết.

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
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sàn phiên nay chỉ có giao dịch của HAG là đáng chú ý khiên phiên mai là ngày GDKHQ nhận cổ tức 5% và
quyền mua cổ phiếu Công ty Bất động sản An Phú phát hành cho cổ động hiện hữu. Trong đó, gần 33 triệu cổ
phiếu An Phú sẽ được bán cho cổ đông của HAG với giá 10.000 đồng. HSX sẽ không điều chỉnh giá khi HAG
thực hiện chốt quyền mua cổ phiếu An Phú. HAG đã gây ấn tượng mạnh với giá giảm tới hơn 2.6%. HAG đã rơi
xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 21 phiên gần đây. Chỉ trong 2.5 phiên giao dịch, HAG đã bốc hơi trên 6%
giá trị, đây là mức sụt giảm lớn đối với mã này. Còn lại nhìn chung 2 sàn giao dịch theo xu hướng nghe ngóng là
chủ yếu. Bên sàn Hose, dải Bollinger ngày càng co hẹp lại gây áp lực nhiều cho đường giá trong các phiên tới,
và sẽ sớm hình thành xu thế cho Vn-Index , ở kịch bản tích cực, nếu vượt ngưỡng kháng cự 504 điểm hiện tại
thì Vn-index có thể tiến lên vùng 515 điểm, ở kịch bản ngược lại thì chỉ số này có thể giảm xuống mức thấp hơn
là 480 điểm. Trong khi bên sàn HNX, thị trường vẫn trong xu thế điều chỉnh.

Thị trường trong thời điểm này không có thông tin gì đặc biệt, dòng tiền bắt đẩu giảm trong khi xu thế đầu cơ
cũng đang thoái trào. Khả năng thị trường sẽ sớm hình thành trạng thái cân bằng và tiếp tục dao động hẹp. Vì
vậy thời điểm này nhà đầu tư duy trì trạng thái cổ phiếu và tiền mặt hợp lý, khuyến nghị tỷ lệ 40/60.

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.




