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Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB) công bố ước kết quả kinh
doanh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2013 của riêng công
ty mẹ. Riêng tháng 10, PTB đạt 172,8 tỷ đồng doanh thu và
7,3 tỷ đồng lợi nhuận, nâng các chỉ tiêu lũy kế lên lần lượt
đạt 1.631 tỷ đồng và 90,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ
2012. So với kế hoạch đề ra, mặc dù mới chỉ đạt 86% kế
hoạch doanh thu nhưng PTB đã nhanh chóng hoàn thành
vượt mức lợi nhuận với tỷ lệ 13%. 
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Theo đó, kỳ vọng trung bình về tốc độ tăng CPI tháng 11 so với tháng trước của các
TCTD là 0,62%; còn về tốc độ tăng CPI cả năm 2013, các TCTD kỳ vọng ở mức 6,78%.
Như vậy, kỳ vọng lạm phát cả năm của các TCTD đã giảm nhẹ so với mức 7% được đưa
ra thời điểm tháng 10. Được biết, hồi cuối tháng 10, Tổ điều hành thị trường trong nước
cũng dự báo, CPI tháng 11 chỉ tăng nhẹ khoảng 0,5 - 0,6% so với tháng trước. Tuy nhiên
dự báo này được đưa trước khi giá xăng dầu giảm 250 đồng/lít. Gần đây nhất, Công ty
Chứng khoản Bảo Việt (BVSC) dự báo, CPI tháng 11 chỉ tăng dưới 0,5% và trong kịch
bản lạc quan, lạm phát cho cả năm 2013 có thể sẽ chỉ ở mức 6-6,5%.

Kỳ vọng lạm phát cả năm của các TCTD giảm xuống còn 6,78% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lào Cai: Thu thuế 9 tháng đạt trên 1.860 tỷ đồng, bằng 104% dự toán FPT: 10 tháng đầu năm đạt 2.052 tỷ đồng LNTT, bằng
78% kế hoạch năm

Hỗ trợ 100% lãi suất khi mua thiết bị phục vụ nông nghiệp 

PVL: Giá vốn vượt doanh thu, 9 tháng lỗ ròng 22 tỷ đồng

Công ty mẹ Phú Tài ước hoàn thành vượt 13% kế hoạch
lợi nhuận sau 10 tháng

Tổng thu nội địa trong 9 tháng trên địa bàn Lào Cai do Cục quản lý đạt trên 1.860 tỷ đồng,
bằng 104% dự toán Trung ương giao và tăng 60% so cùng kỳ năm 2012. Góp phần vào
thành công nói trên, một số khu vực có số thu nộp đạt cao như thu từ khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài đạt 370 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2012; thu từ khu vực ngoài
quốc doanh đạt 370 tỷ đồng,tăng 93% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực DNNN
đạt 450 tỷ đồng, tăng 19%; thu phí và lệ phí tăng 90%, thu lệ phí trước bạ tăng 37%, thu
phí xăng dầu tăng 15% so với cùng kỳ năm 2012. Đến cuối tháng 10/2013, Chi cục Thuế
thành phố Lào Cai đã thực hiện thu ngân sách đạt 388 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu dự toán
của Ngành giao.

9T2013, DN được 4 tỷ đồng doanh thu thuần, tức chỉ bằng
¼ so với 9T2012. Không những thế, việc giá vốn cao vượt
doanh thu vẫn tiếp diễn. Những khoản chi phí dù được cắt
giảm thì vẫn là gánh nặng quá lớn đối với PVL. Bên cạnh
đó, trong khi 9 tháng đầu năm trước, DN có khoản lợi nhuận
khác lên đến 17,5 tỷ thì hoạt động khác trong năm nay lại lỗ
71,6 triệu. Điều này khiến cho mức lỗ sau thuế của DN bị
nâng lên đến 22 tỷ đồng. Lỗ sau thuế của cổ đông công ty
mẹ là 22 tỷ đồng.

Từ ngày 1-1-2014, Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân vay9 tháng đầu năm 2013 công ty có doanh thu thuần đạt 1.831

NHẬN ĐỊNH  

+14.32

3,949.07

6,682.24

Nikkei 225

23,657.81-2.25

Thông tin này được ông Nguyễn Quang Huy-Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng
Nhà nước khẳng định tại hội thảo "Những khuyến nghị chính sách kinh tế và điều hành
chính sách tiền tệ 2014-2015" vừa được tổ chức ngày 18/11, tại Hà Nội. Liên quan đến thị
trường vàng, ông Huy cho biết, mục tiêu trước mắt của Ngân hàng Nhà nước là điều hành
thị trường vàng theo Nghị định 24/CP, tiếp tục bình ổn thị trường và dài hơi hơn là chống
vàng hóa trong nền kinh tế. Ngoài xu hướng giảm giá, triển vọng kinh tế trong nước phục
hồi khiến các kênh đầu tư khác hấp dẫn hơn, vì thế đầu tư vào vàng cũng đang giảm dần.
Từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 70 phiên đấu thầu vàng miếng với khối
lượng trúng đạt 1.725.700 lượng (tương đương 66,3 tấn).
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Dow Jones 15,976.02

NHNN sẽ mua vào vàng miếng trong thời gian tớiPXS: Đã đầu tư 31 tỷ đồng vào Dự án Sao Mai Bến Đình

vốn để mua máy, thiết bị như máy làm đất, sấy cà phê, nông sản, thủy sản... với mức vay
tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa. Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu và
50% trong năm thứ ba. Quyết định trên cũng nhấn mạnh ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ
người vay vốn phần chênh lệch lãi suất cho vay thương mại với lãi suất tín dụng đầu tư
phát triển để thực hiện các dự án đầu tư dây chuyền, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch,
các dự án chế tạo máy... Mức vay tối đa bằng 70% giá trị dự án. Thời gian cho vay theo
khả năng thu hồi vốn của dự án và khả năng trả nợ của chủ đầu tư nhưng không quá 12
năm.

tỷ đồng, tăng 7,08% cùng kỳ và LNST 216,25 tỷ đồng, tăng
9,67% cùng kỳ. Tính riêng quý III, doanh thu thuần NTP
trong quý III đạt 573,17 tỷ đồng, tăng 29,37 tỷ đồng, tương
ứng tăng 5,4% cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 51,27 tỷ đồng,
giảm 10,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 16,7% cùng kỳ. Trong
quý III/2013, doanh thu NTP tăng 5,4% cùng kỳ, trong khi
đó, chi phí bán hàng đạt 109,56 tỷ đồng, tăng 46,86% cùng
kỳ. 

PXS dự kiến phát hành ra công chúng trên 22,5 triệu cổ
phần, tuy nhiên số lượng cổ phần thực hiện được chỉ đạt
3,11 triệu cổ phần. Ngày kết thúc chào bán 27/2/2013.
Trước khi phát hành, PXS đề ra phương án sử dụng 225 tỷ
đồng thu được để bổ sung phần vốn tự có để tiếp tục triển
khai giai đoạn 1 - Dự án Bải cảng kết cấu Kim loại và thiết bị
Dầu khí 23hd Sao Mai Bến Đình. Số tiền thực tế thu được
thấp hơn rất nhiều, chỉ đạt 31,1 tỷ đồng (giá chào bán
10.000 đồng/cổ phần), công ty vẫn sử dụng theo đúng mục
đích ban đầu. 
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Tỷ giá USD chạm đáy trong hơn 1 tuần qua

Trong ba tháng tính đến cuối tháng Chín vừa qua, mức tăng trưởng của Anh đạt 0,8%,
cao hơn mức tính theo quý của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Italy. Theo OECD, trong ba
tháng tính đến cuối tháng Chín vừa qua, mức tăng trưởng của Anh đạt 0,8%, cao hơn
mức tính theo quý của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp và Italy. Tỷ lệ tăng trưởng của Anh cũng
cao hơn mức trung bình 0,5% của OECD. Tính theo năm, tăng trưởng của Anh đạt 1,5%
trong quý 3/2013, cao hơn mức trung bình 1,4% của 34 nền kinh tế phát triển thuộc
OECD.

USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua do ông William C. Dudley, chủ
tịch Fed chi nhánh New York, cho biết ông ngày càng hy vọng vào khả năng phục hồi của
kinh tế Mỹ trong khi có dấu hiệu cho thấy Fed không sớm thay đổi chương trình mua trái
phiếu chính phủ Mỹ (QE). Tuần trước, giá trị đồng USD giảm sau khi bà Yellen, cho biết
cần phải duy trì gói QE để thúc đẩy kinh tế Mỹ tăng trưởng. Vào 5 giờ chiều tại New York,
so sánh tỷ giá USD với 10 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,2% xuống 1015,35 điểm sau khi

(Cập nhật 17h30 ngày 19/11/2013)

2,193.12-4.09Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

ỷ g g g g
chạm đáy 1013,49 điểm, mức thấp nhất kể từ 7/11
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 504,71 điểm, giảm 1,77 điểm (-0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 96,549 triệu đơn vị, trị giá 1.194,31 tỷ đồng.
Toàn sàn HOSE có 120 mã tăng, 84 mã giảm và 100 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 0,47 điểm (-0,08%) xuống còn 564,89 điểm, với 8
mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 12 mã đứng giá. Các cổ phiếu lớn như
BVH, MSN, VSH… đã lùi về mức giá tham chiếu. Trong khi đó, các mã
CSM, SSI, KDC, VCB… đã đảo chiều giảm điểm, khiến cho chỉ số VN-
Index không thể giữ được sắc xanh. Chiều ngược lại một số mã như
FPT, REE, OGC, VIC… vẫn duy trì được sắc xanh. 2 mã OGC và REE
đã khớp được trên 1 triệu đơn vị. Trong khi đó, dòng tiền đang chảy
mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ như FLC, ITA, HQC, VNE… Trong
đó, FLC tăng mạnh 5,2% lên 6.100 đồng/CP và khớp được 9,35 triệu
đơn vị. VNE cũng tăng 5% lên 6.300 đồng/CP và cũng khớp được 4,68
triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã VNH đã tăng trần tới 22 phiên liên tiếp và
đang có mức giá 5.200 đồng/CP, tức tăng 3,06 lần so với mức giá
1.700 đồng/CP tại ngày 18/10/2013.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán gần 2,6 triệu đơn vị, trong đó
mã Mã PPC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 213.470 đơn vị
(chiếm 13,5% tổng khối lượng giao dịch). Hiện đứng ở mức giá 2300
đồng/cp (+0,9%), tổng khối lượng giao dịch đạt 1.584.120 đơn vị. Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 294.300 đơn vị và bán ra 497.900
đơn vị. 
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HNX-Index đứng ở mức 64,36 điểm, giảm 0,04 điểm (-0,06%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 39,642 triệu đơn vị, trị giá 305,87 tỷ đồng.
Toàn sàn có 114 mã tăng, 98 mã giảm và 167 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 0,12 điểm (0,1%), lên mức 122,61 điểm, với 10 mã
tăng, 10 mã giảm và 10 mã đứng giá. Các cổ phiếu trong nhóm HNX-
30 phân hóa mạnh. Các mã như ACB, BVS, VGS, VND, PVS, SCR vẫn
giữ được sắc xanh. Trong đó, SCT tăng 1,4% lên 7.100 đồng/CP và
khớp được 4 triệu đơn vị. Mã PVS, AAA, VND và VGS cũng khớp được
trên 1 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên mã DBC,
KLS, PVL, SHB… Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX giảm 3,8% xuống
2.500 đồng/CP và khớp được 2,44 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư
mua giá sàn 2,59 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là
HHL, tăng 100 đồng (11,11%) lên 1.000 đồng/CP và khớp được 23.700
đồng/CP.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng mạnh trước đó. Đóng
cửa, Vn-Index để mất 1.77 điểm xuống 504.71 điểm.
Thanh khoản sụt giảm nhẹ với giá trị khớp lệnh đạt hơn
1100 tỷ đồng. Nhịp bán ra cuối ngày mạnh dần lên. Vn-
Index cần được tích lũy để đối diện với ngưỡng cản
mạnh 510 điểm và xa hơn là 515 điểm. Sau khi nằm
ngoài dải Bollinger ở phiên trước đó, phiên nay đường
giá đã chui vào trong dải Bollinger và dải Bollinger không
mở rộng lên cho thấy áp lực bán còn lớn. Bên cạnh đó
STO vẫn đang trong vùng quá mua cho tín hiệu điều
chỉnh chưa dừng lại. Cây nến đỏ nhỏ nằm sát phía trên
dải Bollinger cho thấy tâm lý giằng co tại ngưỡng này
vẫn cao. Trong phiên tới, dự báo đường giá tiếp tục
giằng co quanh ngưỡng 505 điểm.

460 điểmD
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Sau phiên tăng mạnh trước đó, thị trường điều chỉnh
nhẹ và đóng cửa ở mức giá phục hồi trong phiên. Đóng
cửa, HNX-Index giảm nhẹ 0.04 điểm đứng tại 64.36
điểm. Chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp tạm thời dừng
lại. Dòng tiền có dấu hiệu chững lại trước áp lực bán
lớn. Thanh khoản cũng sụt giảm với giá trị giao dịch đạt
hơn 300 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại ủng hộ xu
thế tăng điểm khi dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía
trên, cùng với MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu. MFI cũng đang tăng mạnh lên vùng
quá mua cho thấy dòng tiền chưa rút ra khỏi thị trường.
Tuy nhiên STO lại đang tăng vào vùng quá mua cho tín
hiệu áp lực bán sẽ gia tăng trong phiên tới khi HNX-
Index tiến tới ngưỡng 65 điểm. Dự báo phiên tới, áp lực
bán tạm thời giảm bớt nhưng dao động hẹp.  

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á ít thay đổi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đứng gần mức cao nhất kể từ ngày 30/10,
sau khi tăng mạnh trong phiên 3 phiên trước nhờ tâm lý lạc quan rằng công cuộc cải cách kinh tế của Trung
Quốc sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng. Lúc 11h31 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương gần như
không thay đổi, sau khi tăng 3,2% trong 3 phiên trước khi Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện cải cách kinh tế và
ứng viên cho chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen nói rằng bà sẽ tiếp tục kích thích kinh tế Mỹ.
Chỉ số chứng khoán MSCI của chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,2% lên 478,59
điểm. “Thị trường vẫn lạc quan về kế hoạch cải cách chi tiết” do Trung Quốc công bố, theo nhà quản lý quỹ
Teresa Chow của hãng RBC Investment. Theo kế hoạch cải cách sâu rộng nhất kể từ những năm 1990 của
Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà lãnh đạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cam kết sẽ cho phép tăng
đầu tư của khu vực tư nhân vào các ngành do nhà nước kiểm soát, nới lỏng chính sách một con và mở rộng
quyền sử dụng đất cho nông dân. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của China Life Insurance tăng 5,2% trên thị
trường Hồng Kông sau khi Citigroup liệt công ty bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc này vào danh sách một trong
những công ty được hưởng lợi nhất từ chính sách cải cách của Trung Quốc. Cổ phiếu của Olympus Corp tăng
3,5% trên thị trường Tokyo nhờ tin công ty có thể tăng công suất sản xuất đèn nội soi thêm 30%. Cổ phiếu của
Commonwealth Property Office Fund tăng 4,6% trên thị trường Sydney sau khi quỹ đầu tư bất động sản
Australia nhận được lời chào mua với giá cao hơn. Cổ phiếu của Honda Motor giảm 1,2% khi đồng Yên lên giá.
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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.

Xu thế trên 2 sàn ổn định hơn khi thanh khoản đã dần cải thiện và tâm lý nhà đầu tư vẫn là chờ mua hơn là canh 
bán. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư giảm bớt rủi ro bằng cách chốt lời dần những cổ phiếu
tăng nóng trong thời gian qua và cơ cấu sang những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và đang trong trạng thái tích
lũy. 

Điều chỉnh nhẹ sau chuỗi tăng điểm liên tiếp. Trong khi Vn-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên để mất
1.77 điểm xuống 504.71 điểm thì HNX-Index đóng cửa ở mức khá trong ngày, chỉ để mất 0.04 điểm xuống 64.36
điểm. Thanh khoản sụt giảm trên cả 2 sàn.

Trang 4

Áp lực bán mạnh ở vùng giá cao và đặc biệt vào cuối phiên đã khiến nhà đầu tư không kịp phản ứng. Tuy nhiên
không có chuyện tháo chạy mà chỉ số Vn-Index bị ảnh hưởng giảm do các cổ phiếu lớn như GAS, VCB, DPM,
HAG đồng thuận giảm điểm. Đây là những mã có đột biến về giá đúng những phút đóng cửa. Về cơ bản, cung
cầu vẫn khá cân bằng. Cầu giá thấp vẫn rất tốt. Vì vậy diễn biến ở phiên hôm nay phát đi tín hiệu áp lực bán
mạnh còn tiếp diễn đối với những mã tăng nóng trong thời gian qua là mã penny và midcap. Trong khi những
mã Bluechips vẫn đang trong quá trình tích lũy và dòng tiền đang có dấu hiệu cải thiện ở nhóm cổ phiếu này. Xu
thế tích cực đang mở ra trên sàn Hose khi thanh khoản dần được cải thiện nhưng bên sàn HNX áp lực điều
chỉnh đang mạnh dần lên. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy, Vn-Index sẽ dao động hẹp và tích lũy ở vùng 505 điểm
trong một vài phiên nữa trước khi chinh phục ngưỡng cao hơn. Trong khi bên sàn HNX, áp lực bán ra mạnh dần
lên do sàn này chủ yếu tập trung nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã tăng nóng trong thời gian qua, tại vùng 65 điểm,
HNX-Index sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

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.




