
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 11 cán cân thương mại
hàng hóa của cả nước thặng dư hơn 196 triệu USD. Nhờ vậy, lũy kế từ đầu năm đến
ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa chỉ còn thâm hụt 4 triệu USD. Cụ thể, trong 15
ngày đầu tháng 11, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt hơn 5,74 tỷ USD, trong khi
tổng giá trị nhập khẩu đạt gần 5,5 tỷ USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu của khối DN FDI đạt
gần 3,76 tỷ USD, chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong kỳ; nhệp
khẩu đạt gần 3,18 tỷ USD, chiếm 57,8%. Như vậy, nửa đầu tháng 11, khối DN FDI xuất
siêu tới 580 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng kim ngạch xuất khẩu của
cả nước đạt 114,368 tỷ USD; trong khi tổng giá trị nhập khẩu đạt 114,372 tỷ USD. Tính
đến ngày 15/11, khối DN FDI xuất siêu trên 5,33 tỷ USD.

Quý III/2013, doanh thu của đơn vị này đạt 46.382 tỷ đồng,
giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trừ các khoản chi phí,
tập đoàn này lãi 637,5 tỷ đồng trong quý, tăng 45% so với
cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2013, LNST của tập đoàn
này đạt hơn 1.418,7 tỉ đồng, tăng 57,44% so với cùng kỳ
năm ngoái. Không những thế, lợi nhuận của Petrolimex có
xu hướng tăng liên tục, quý I/2013 chỉ khoảng 244,78 tỉ
đồng, nhưng qua các quý sau, mức lợi nhuận tăng vọt, thậm
chí tăng gấp đôi.

Theo Ban Thư ký Diễn đàn MDEC - Vĩnh Long 2013, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng
ĐBSCL năm 2013 được diễn ra vào ngày 25/11 tới đây, ngoài việc trao 26 giấy chứng

Doanh thu thuần quý 3/2013 của VPH khởi sắc so với cùng
kỳ, đạt 273 tỷ đồng (cùng kỳ đạt vỏn vẹn 18 tỷ đồng). Nhờ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, CPI tháng 11 tăng 0,4% so với tháng
trước, đưa CPI 11 tháng tăng 5,54%. Ước cả năm CPI tăng 6,2-6,3%. Với diễn biến trên,
Thủ tướng cho rằng CPI năm 2013 sẽ ở mức thấp nhất trong 10 năm qua. Dư nợ tín dụng
đến hết tháng 11 tăng 9%, có khả năng cả năm đạt 11-12%. Ở một số chỉ tiêu khác, Thủ
tướng cho biết, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng của cả nước đạt gần 120 tỷ USD, tăng
15,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu 11 tháng đạt khoảng 120,3 tỷ
USD, tăng 15,9%. Như vậy, mức nhập siêu11 tháng đạt 290 triệu USD, bằng 0,24% tổng
kim ngạch xuất khẩu. 11 tháng cả nước thu hút vốn FDI đăng ký đạt gần 20 tỷ USD, vốn
FDI thực hiện đạt 10,55 tỷ USD, tăng 6%.

Thủ tướng: CPI tháng 11 tăng 0,4%, nhập siêu 290 triệu USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nửa đầu tháng 11 xuất siêu hơn 196 triệu USDHHS chi tiếp 80 tỷ lập thêm công ty 

ĐBSCL mời gọi đầu tư hơn 1,8 tỷ USD

Petrolimex lãi hơn 630 tỷ đồng, 4 lần tăng giá xăng

Vạn Phát Hưng: Dự án Chung cư La Casa mang lại 91%
lãi gộp quý 3

HĐQT HHS quyết định góp 80 tỷ đồng để thành lập CTCP
Đầu tư dịch vụ Thành Nam, tương đương 8 triệu cổ phần
phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/CP. Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ
được cử làm Người đại diện toàn bộ phần vốn góp này tại
Công ty Thành Nam. Trước đó, trong tháng 9, HHS cũng đã
góp 80 tỷ để thành lập CTCP Phát triển dịch vụ Hoàng
Giang, người đại diện vốn góp là ông Đỗ Hữu Hạ. Theo
BCTC quý III/2103, Công ty Hoàng Giang vốn điều lệ 200 tỷ
đồng và HHS đã góp 40 tỷ đồng vào công ty này tính đến
thời điểm 30/9/2013.
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Chỉ số sản xuất (PMI) sơ bộ của Trung Quốc lần đầu tiên giảm trong vòng 4 tháng qua,
trong khi kinh tế Trung Quốc đang phục hồi do chính phủ nước này bắt đầu tiến hành cải
cách kinh tế lớn nhất kể từ những năm 1990. Theo báo cáo sơ bộ của HSBC và Markit
Economics, chỉ số PMI của Trung Quốc trong tháng 11 ở mức 50,4 so với con số 50,9 của
tháng 10. Tăng trưởng sản xuất chậm lại sẽ ngăn cản chương trình cải cách của Trung
Quốc bao gồm việc nới lỏng kiểm soát lãi suất. GDP của Trung Quốc phục hồi ở mức
7,8% trong quý 3 so với 7,5% trong quý 2.

Tỷ giá USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt do biên bản cuộc họp trong tháng 10 của
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho thấy Fed có thể sẽ cắt giảm chương trình mua trái
phiếu hàng tháng trị giá 85 tỷ USD (QE) trong một vài tháng tới khi kinh tế Mỹ phục hồi ổn
định. Tỷ giá đồng euro so với yên giảm từ mức cao nhất trong 4 năm qua do Ngân hàng
Trung ương châu Âu (ECB) đang cân nhắc việc áp dụng lãi suất âm để thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế. Vào 5 giờ chiều tại New York, chỉ số USD của Bloomberg, so sánh tỷ giá
USD với 10 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,4% lên 1019,07.
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Hơn 300 triệu USD vốn FDI vào VSIP Bình Dương VSH lùi ngày chốt danh sách trả cổ tức

ợ g y y, g ệ g y g
nhận đầu tư với tổng số tiền 6.985 tỷ đồng và 93,17 triệu USD, trao 05 chủ trương đầu tư
cho 05 dự án, với tổng vốn 2.168 tỷ đồng, ký kết hợp đồng tín dụng với số tiền 121,671 tỷ
đồng. Đồng thời còn giới thiệu và mời gọi đầu tư 138 dự án trọng điểm vùng ĐBSCL, với
số tiền 416 ngàn tỷ đồng và 1,8 tỷ USD. Cũng tại Hội nghị này, Thường trực Ban Chỉ đạo
Tây Nam Bộ sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt
Nam đẩy mạnh Chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu vốn sản
xuất; cho vay vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; ...

ỳ, ạ ỷ g ( g ỳ ạ ẹ ỷ g)
vậy, lãi gộp quý 3 đạt 22 tỷ đồng, cũng tăng đáng kể so với
4 tỷ đồng quý 3/2012. Doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ
dự án Chung cư La Casa (224 tỷ đồng). Riêng dự án này
mang lại lãi gộp hơn 20 tỷ đồng cho VPH. Lũy kế 9 tháng
đầu năm, với sự đóng góp chủ yếu từ riêng quý 3, VPH lãi
ròng 10,7 tỷ đồng, bằng 17 lần con số cùng kỳ 2012 (626
triệu đồng). 

VSH sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/12 để trả 4% cổ
tức đợt 2/2012 bằng tiền, thay vì ngày 27/11/2013 như đã
công bố. Thời gian thanh toán từ ngày 27/12. Được biết,
VSH đã thanh toán 6% cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền, tức 600
đồng mỗi cổ phiếu trong tháng 12/2012. Năm 2013, VHS dự
kiến duy trì thanh toán cổ tức ổn định ở mức 10%, tức
1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Kết thúc quý III/2013, VSH đạt 64
tỷ đồng LNST hợp nhất, tăng 41% so với cùng kỳ 2012.
.
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Ông Lý Hùng, Phó ban quản lý KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) cho biết, trong 10 tháng
qua, các KCN VSIP và Mapletree (khu công nghiệp và kỹ thuật cao thuộc VSIP) trên địa
bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút 21 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tổng
vốn đăng ký hơn 100 triệu USD và 41 dự án FDI tăng vốn, với tổng số vốn tăng hơn 212
triệu USD. Như vậy, đến thời điểm này của năm 2013, các KCN thuộc VSIP Bình Dương
đã thu hút vốn FDI được hơn 313 triệu USD. Để tiếp tục tăng thu hút đầu tư, nhất là với
các dự án FDI, ngày 20/11, BQL VSIP đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bình Dương
với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh. đến nay, tại các KCN thuộc
VSIP Bình Dương có 365 dự án FDI

CHỈ SỐ
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-1.98

68

VN-Index dừng lại ở mức 503,54 điểm, giảm 1,98 điểm (-0,39%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 173,935 triệu đơn vị, trị giá lên tới 2.425,71 tỷ
đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng, 128 mã giảm và 83 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 2,99 điểm (-0,53%) xuống còn 563,45 điểm, với 3
mã tăng giá, 21 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Các cổ phiếu trong
nhóm VN-30 như VCB, BVH, MSN, MBB, SSI… đều đã chìm trong sắc
đỏ. MSN giảm 1,2% xuống 80.000 đồng/CP. VCB giảm 1,4% xuống
28.900 đồng/CP. Mã PVT giảm mạnh 3,5% xuống 11.000 đồng/CP và
khớp lệnh lên tới 6,07 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, 3 mã vẫn còn giữ
được sắc xanh trong nhóm VN-30 là CII, DPM và PVD. Tuy nhiên mức
tăng của các mã này cũng không quá mạnh. Mã VNM giữ giá tham
chiếu và thỏa thuận được hơn 1,89 triệu đơn vị, tương đương giá trị
giao dịch đạt 283,52 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 64,38 điểm, giảm 0,23 điểm (-0,36%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 100,271 triệu đơn vị, trị giá 755,81 tỷ đồng.
Toàn sàn có 137 mã tăng, 105 mã giảm và 137 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,33 điểm (-0,27%), xuống còn 122,92 điểm, với 8
mã tăng, 15 mã giảm và 7 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu trong nhóm
HNX-30 như BVS, VGS, VND, SCR…cũng không còn giữ được sắc
xanh. Mã SCR giảm 4,1% xuống 7.000 đồng/CP và là mã có giao dịch
mạnh nhất sàn HNX, đạt 9,1 triệu đơn vị. Mã VND giảm 1% xuống
9.800 đồng/CP và cũng khớp được 4,09 triệu đơn vị. Chiều ngược lại,
các mã vẫn giữ được sắc xanh là SHS, VCG, IDJ… Phiên hôm nay, mã
VCG tăng 1% lên 10.000 đồng/CP và khớp được 6,6 triệu đơn vị. SHS
tăng 3,4% lên 6.000 đồng/CP và cũng khớp được 5,39 triệu đơn vị.
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7,341,567 1,758,100

9,846,056

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 9,8 triệu đơn vị, mua vào
7,3 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.183.220 đơn vị (chiếm 7,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1.758.100 đơn vị và bán ra
3.622.303 đơn vị. Mã SHB bị khối ngoại bán ra nhiều nhất với
1.003.700 đơn vị (chiếm 12,2% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 302.600 đơn vị. Phiên hôm nay, SHB đứng ở mức giá 7.100
đồng/cp, tổng khối lượng giao dịch đạt 8.238.530 đơn vị

3,622,303

64.38
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Diễn biến phiên giao dịch với nhiều kịch tính với đột biến
cả về chỉ số và thanh khoản. Áp lực bán mạnh về cuối
phiên đã lật ngược thế cờ ở phiên nay, chốt phiên, Vn-
Index để mất 1.98 điểm xuống 503.54 điểm, là mức
điểm thấp nhất trong phiên. Trong khi có lúc Vn-Index
đạt 510.21 điểm. Thanh khoản tăng mạnh lên mức cao
nhất trong 3 năm với giá trị giao dịch đạt hơn 2400 tỷ
đồng một phần do phía cầu bị đánh úp ở thời điểm cuối
phiên chiều. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân dài đã
khiến đường giá tiếp tục nằm phía trong dải Bollinger
cho thấy áp lực chốt lời tại vùng 510 điểm là khá lớn. Và
dải Bollinger không mở rộng ra sẽ là lực cản cho đà
phục hồi của chỉ số trong các phiên tới. Chỉ báo STO đã
chui ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán được giảm
bớt trong các phiên tới. Điểm tích cực đến từ chỉ báo
MFI khi tiếp tục phục hồi mạnh cho thấy dòng tiền vẫn
tham gia vào thị trường. Ở phiên hôm nay, Vn-Index đã
tiếp cận cả 2 ngưỡng kháng cự là 505 điểm và 510
điểm, tuy nhiên việc chinh phục ngưỡng này bất thành ở
phiên nay khiến tâm lý trở nên thận trọng trong các
phiên tới. 
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Diễn biến tương đồng với sàn Hose khi HNX-Index cũng
đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày. Chốt phiên, HNX-
Index để mất 0.23 điểm xuống 64.38 điểm, mức cao
nhất mà chỉ số này đạt được là 65.37 điểm. Theo dõi ở
phiên hôm nay có thể thấy áp lực chốt lời mạnh tại vùng
kháng cự 65 điểm như đã dự kiến ở các bài phân tích
trước đó. Tuy nhiên, STO đã bắt đầu ra khỏi vùng quá
mua vì vậy áp lực bán được giảm bớt. Dải Bollinger vẫn
tiếp tục mở rộng lên phía trên tạo xu thế tăng điểm khá
tốt cho sàn này. Cùng với RSI vẫn đang trong vùng quá
mua và MACD vẫn đang tăng phía trên đường tín hiệu
ủng hộ xu thế hiện tại. MFI cũng tiếp tục tăng mạnh vào
vùng quá mua cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh
vào thị trường. Áp lực chốt lời mạnh tại vùng 65 điểm
mở ra xu thế điều chỉnh ngắn hạn cho HNX-Index, dự
đoán trong phiên tới, HNX-Index tạm thời chững lại đà
giảm. Tuy nhiên sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp, HNX-
Index sắp bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
trước khi chinh phục ngưỡng cao hơn. Tạm thời
ngưỡng kháng cự 65 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự khó
vượt của chỉ số này. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

470 điểm
505 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 21/11/2013

Phiên giao dịch hôm nay với nhiều bất ngờ và cao trào đã đẩy thanh khoản cả 2 sàn lên mức cao nhất trong 3
năm qua với giá trị giao dịch đạt hơn 3000 tỷ đồng. Vn-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên xuống
503.54 điểm, từ mức cao nhất là 510.21 điểm. HNX-Index cũng chốt phiên ở mức thấp nhất tại 64.38 điểm, từ

THỨ SÁU

22/11/2013

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ ám chỉ họ có thể giảm kích thích trong vài tháng tới và chỉ số PMI của Trung Quốc giảm lần đầu tiên
trong vòng 4 tháng. Lúc 10h32 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,5% xuống 141,49
điểm. Chỉ số MSCI của chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản giảm mạnh hơn, với mức
1,1%, xuống 469,86 điểm, với cả 10 nhóm ngành giảm giá. Thị trường đi xuống do lo ngại về một số yếu tố vĩ
mô. Trong biên bản cuộc họp mới nhất vừa công bố, nhiều quan chức hàng đầu của FED đang cân nhắc có thể
sẽ giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng trong vài tháng nữa. Sáng nay, chỉ số PMI ngành
sản xuất của Trung Quốc do HSBC công bố giảm xuống 50,4 điểm trong tháng 11 từ mức 50,9 điểm của tháng
10, lần giảm đầu tiên trong 4 tháng. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Samsung Electronics, hãng sản xuất
đồ điện tử tiêu dùng có 22% doanh thu từ thị trường Mỹ, giảm 2,1% trên thị trường Seoul. Cổ phiếu của Prince
Frog International Holdings, hãng sản xuất sản phẩm chăm sóc trẻ em, giảm 18% khi giao dịch trở lại trên thị
trường Hồng Kông sau khi bị ngừng giao dịch trước đó vì một vụ bán khống. Cổ phiếu của Australand Property
Group giảm 3,7% trên thị trường Sydney, khi hãng CapitaLand Ltd bán một phần trong số 59% cổ phần tại công
ty bất động sản 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.

mức cao nhất trong phiên là 65.37 điểm. Tình trạng úp sọt ở những phút cuối đem đến lo ngại đây là phiên phân
phối.

Trang 4

Tiếp nối đã hưng phấn ở cuối phiên trước đó, đà tăng được mở rộng ngay từ đầu phiên sáng nay, thậm chí cuối
phiên sáng giao dịch rất sôi động và tích cực. Đặc biệt là dòng tiền vào mạnh cả những cổ phiếu Bluechips đã
đẩy chỉ số lên cao, có lúc đạt 510.21 điểm. Độ rộng của thị trường ngày càng mở rộng, hàng loạt các cổ phiếu
nhỏ đồng loạt tăng giá. Dòng tiền ồ ạt vào thị trường đẩy tâm lý thị trường lên cao. Chính hiệu ứng này khiến
thanh khoản tăng vọt trong buổi sáng trên 2 sàn đạt hơn 1000 tỷ đồng. Trong đó ITA và FLC đều bứt phá mạnh
mẽ về thanh khoản tạo đỉnh mới trong gần 5 tháng qua. Tuy nhiên, trong lúc tâm lý nhà đầu tư quá hưng phấn
thì đợt xả hàng dồn dập vào cùng một thời điểm đã xảy ra trong cuối phiên chiều. Có lẽ không ai nghĩ rằng điều
gì có thể cản bước được đà tăng của thị trường khi áp lực bán T+3 cũng sẽ không đáng lo ngại. Diễn biến quá
nhanh hôm nay là khá bất ngờ. Theo dõi ở phiên chiều, có thể thấy lực bán bắt đầu từ nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn, từ đó tại hiệu ứng cho cổ phiếu đầu cơ chốt lời mạnh. Trong chỉ vài phút, diện mạo của thị trường đã thay
đổi 180 độ với số lượng mã đỏ tăng mạnh, trong khi chỉ vài phút trước đó các mã này xanh giá hoặc thậm chí
còn dư mua trần. Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu đây có phải là phiên phân phối không khi mà giá giảm cùng
thanh khoản tăng mạnh?. Có thể thấy rằng, thanh khoản tăng mạnh ở phiên nay chủ yếu đóng góp từ phía cầu
thụ động, không kịp trở tay khi thị trường bán mạnh. Tuy nhiên, việc chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ xảy
ra mạnh mẽ hơn, trong khi nhóm cổ phiếu Bluechips đã nhanh chóng lấy lại cân bằng. Vì vậy, nhóm cổ phiếu
này sẽ giúp nâng đỡ chỉ số Vn-Index trong phiên tới vì thực chất nhóm này chưa tăng bao nhiêu.

Nhận thấy đây là lực bán kỹ thuật khi Vn-Index chạm ngưỡng kháng cự 510 điểm, và HNX-Index chạm ngưỡng
65 điểm. Như dự đoán ở bài trước, chúng tôi cho rằng khi đối diện với các ngưỡng này thì các chỉ số sẽ bị áp
lực điều chỉnh với xác suất cao. Và nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ tiếp tục bị bán mạnh do áp lực chốt lời trong phiên
tới, trong khi nhóm cổ phiếu cơ bản tốt chưa tăng trong thời gian qua sẽ vẫn cân bằng. Dòng tiền vẫn chưa rút
ra khỏi thị trường và sẽ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, vì vậy khả năng đi tìm những cổ phiếu chưa tăng
nóng và có kết quả kinh doanh tốt trong quý còn lại. 
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