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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

9 tháng đầu năm, CTCP Đại Thiên Lộc (DTL) đạt lợi nhuận
sau thuế 10,44 tỷ đồng, bằng 45% cùng kỳ năm ngoái. Với
kết quả này, lãnh đạo DTL cho biết, Công ty sẽ khó hoàn
thành kế hoạch kinh doanh năm 2013 là 40 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế. Bởi hiện nay, DTL cũng như các DN thép
khác đang gặp rất nhiều khó khăn do thép Trung Quốc giá
rẻ tràn vào thị trường Việt Nam. Ngoài ra, ảnh hưởng từ khó
khăn chung của nền kinh tế khiến Công ty buộc phải cạnh
tranh giá bán, trong khi chi phí đầu vào liên tục tăng mạnh. 
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Thủ tướng vừa phê duyệt Quyết định 69 quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện
bình quân, có hiệu lực từ 10/1/2014. Theo đó, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá điện tối
thiểu là 6 tháng, nới rộng so với biên độ 3 tháng hiện nay, đồng nghĩa giá điện mỗi năm
chỉ được điều chỉnh tối đa 2 lần, thay cho mức 4 lần. Khi các thông số đầu vào như tỷ giá,
giá nhiên liệu... biến động khiến giá điện cơ sở cao hơn hơn mức giá hiện hành từ 7-10%,
EVN được phép tăng ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp
thuận. Nếu tăng từ 10% trở lên hoặc ngoài khung giá quy định, EVN sẽ phải lập hồ sơ
phương án giá, báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Sau khi tổng
hợp ý kiến, hai bộ sẽ trình Thủ tướng xem xét, cho ý kiến.

Chỉ được tăng giá điện 2 lần mỗi năm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 11 tăng nhẹ 0,34% so với tháng 10DTL khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận

Thành phố Cần Thơ mời gọi đầu tư vào 27 dự án lớn

PSG: chờ hủy niêm yết, giá tăng 100%

CNT: Lỗ sâu quý 3, cổ phiếu vẫn tăng nóng

Theo thông báo của Tổng cục thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng nhẹ 0,34%
so với tháng 10 và lũy tiến CPI 11 tháng tăng đã tăng 5,5%. Trong 11 nhóm trong rổ hàng
hóa, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tiếp tục là nhóm có mức tăng cao nhất trong rổ
CPI tháng này, với mức tăng đạt 0.62% so với tháng 10. Trong đó, lương thực cá biệt tăng 
tới 1,29%, thực phẩm tăng 0,56% và ăn uống ngoài gia đình chỉ tăng 0,17%. Tuy nhiên,
tính trong cả 11 tháng thì nhóm hàng này chỉ tăng 4,57% so với thời điểm cuối năm ngoái.
Mặc dù đã vào mùa xây dựng cuối năm, nhưng nhóm nhà ở và thiết bị xây dựng cũng chỉ
có mức tăng nhẹ 0.41%. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế sau đợt tăng mạnh do tăng giá khám
chữa bệnh thì ở tháng này chỉ tăng rất nhẹ 0,07%. Cá biệt, nhóm giao thông và nhóm bưu
chính viễn thông tiếp tục có mức giảm giá nhẹ. 

Quý III/2013, PSG lỗ 43,984 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm
2012 lỗ 118,002 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm lỗ 109,732
tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, việc bớt lỗ này do
doanh thu tăng và chi phí giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu quý
III/2013 tăng 6,573 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, lên
mức 22,447 tỷ đồng, trong khi giá vốn hàng bán giảm 67 tỷ
đồng về 37,37 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2013, PSG có lỗ
lũy kế 448,297 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 350 tỷ đồng, âm vốn
chủ sở hữu 94,52 tỷ đồng. 

Thành phố Cần Thơ đang tập trung mời gọi đầu tư vào 27 dự án ở các lĩnh vực công
nghiệp, thương mại, xây dựng khu đô thị mới, khu du lịch… với trị giá 28.187 tỷ đồng. Để
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, thành phố Cần Thơ có chủ trương hỗ trợ một

Tình hình hoạt động kinh doanh quý 3/2013 của CNT giảm
sút so với cùng kỳ, công ty lỗ sâu hơn 11 tỷ đồng trong riêng
quý 3 trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ 1,4 tỷ đồng.
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Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2013 diễn ra vào 25.11
đại diện chính quyền các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã trao 126
Quyết định chứng nhận đầu tư cho các dự án với số tiền hơn 7.453 tỷ đồng. Đồng bằng
sông Cửu Long là vùng đất đầy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, kinh tế
biển... Các địa phương trong vùng thời gian qua đã tranh thủ các nguồn lực, sáng tạo
trong thu hút kêu gọi đầu tư, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu
tư tiếp cận, tìm hiểu và đi đến quyết định đầu tư với 802 dự án còn hiệu lực đến tháng
9/2013, tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Trong đó, vốn ODA đạt khoảng 4 tỷ USD
trong giai đoạn hơn 20 năm qua.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,064.77

Gần 7.500 tỷ đồng được đầu tư vào khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long DXG: Ghi nhận 40 tỷ đồng từ dự án Tân Vũ Minh trong
quý 4 

g
phần lãi suất cho nhà đầu tư khi vay vốn tín dụng để đầu tư vào các dự án quan trọng có
khả năng thu hồi vốn như xây dựng khu công nghiệp, các dịch vụ môi trường, vệ sinh
công cộng, thoát nước. Nhà đầu tư cũng được hỗ trợ 20% lãi suất vay vốn đầu tư đối với
vốn vay trong hạn của dự án. Khi thực hiện các dự án đã nêu ở đất địa bàn huyện, nhà
đầu tư được áp dụng đơn giá thuê đất một năm tính bằng 0,75% giá đất theo mục đích sử
dụng đất thuê.

ý g g ỳ ỷ g
Nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm doanh thu trong kỳ, cả
về doanh thu thuần và doanh thu tài chính. Cụ thể, doanh
thu thuần quý 3 của CNT đạt 336 tỷ đồng, giảm 36,12%,
doanh thu tài chính, giảm 73,6% so với quý 3/2012. Lũy kế 9
tháng, CNT lỗ ròng 46,5 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2012
công ty lãi ròng 4,7 tỷ đồng. 

Ngày 22/11/2013, CTCP Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất
Xanh (DXG) đã chính thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng
dự án Tân Vũ Minh với giá trị chuyển nhượng là giá 70 tỷ
đồng. Dự kiến, lợi nhuận thu về từ việc chuyển nhượng Dự
án khoảng 40 tỷ đồng sẽ được DXG hạch toán trong quý
4/2013. Trong 9 tháng đầu năm 2013, kết quả hoạt động
của DXG là tương đối khả quan, doanh thu 9 tháng 2013 đạt
220 tỷ đồng (bằng 50% kế hoạch) và lợi nhuận đạt 52 tỷ
đồng (bằng 75% kế hoạch).
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Nợ chính quyền địa phương Trung Quốc vẫn trong tầm kiểm soát
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+16.01 4,294.54

Đồng yên chạm đáy trong 4 tháng qua

Jia Kang, viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học tài chính, cho biết tổng nợ chính phủ
Trung Quốc chiếm khoảng 50% GDP, vẫn ở trong mức an toàn. Nợ chính quyền địa
phương của Trung Quốc đã tăng vọt sau khi một lượng tiền lớn được đổ vào việc xây
dựng cơ sở hạ tầng công cộng. Số liệu về nợ do chính phủ Trung Quốc công bố làm tăng
thêm các lo ngại về quy mô thực sự của các khoản nợ. Theo ông Jia, tỷ lệ nợ công so với
GDP nếu có tăng lên thì cũng sẽ không vượt qua mức giới hạn cho phép.

Đồng yên chạm mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua do nhu cầu về đồng tiền này suy
yếu sau khi chương trình đàm phán hạt nhân Iran đạt được thỏa thuận mang tính đột phá.
Tuần trước tỷ giá đồng yên so với đồng euro ở gần mức thấp nhất trong 4 năm qua. Theo
dự đoán của Bloomberg, lạm phát trong tháng 10 của Nhật có thể tăng ở mức cao nhất kể
từ năm 2008. Theo National Association of Realtors, đồng USD tăng giá so với hầu hết
các đồng tiền trong nhóm 16 đồng tiền chủ chốt. Vào 8:18 sáng tại Tokyo, tỷ giá USD so
với đồng yên ở mức 101,28 yên/USD

(Cập nhật 16h45 ngày 25/11/2013) Trang 1
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VN-Index dừng lại ở mức 506,46 điểm, tăng 0,82 điểm (0,16%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 97,383 triệu đơn vị, trị giá 1,338,680 tỷ đồng.
Toàn sàn có 110 mã tăng, 114 mã giảm và 80 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 1,14 điểm (0,2%) lên mức 567,42 điểm, với 10 mã
tăng giá, 13 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Các cổ phiếu lớn như REE,
MBB, PPC, CSM, EIB, GMD, GAS… không thể giữ được sắc xanh mà
đảo chiều giảm giá. Khép phiên giao dịch REE giảm 1,4% xuống 29.000
đồng/CP và khớp được 1,44 triệu đơn vị. PPC giảm 1,3% xuống 23.400
đồng/CP và cũng khớp được 1,2 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các mã
như MSN, VIC, BVH, FPT… vẫn còn duy trì được sắc xanh. Mã BVH
tăng mạnh 3,5% lên 41.000 đồng/CP và khớp được 1,36 triệu đơn vị.
SSI tăng 1,1% lên 17.600 đồng/CP và khớp được tới 3,75 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1,84 triệu đơn vị, mua vào
3,5 triệu đơn vị, trong đó mã HPG được mua vào nhiều nhất với
371.160 đơn vị (chiếm 72,5% tổng KLGD). Hiện HPG đứng ở mức giá
39.700 đồng/cp (+0,5%), tổng khối lượng giao dịch đạt 512.110 đơn vị.
Trên HNX, khối ngoại bán ra 197.064 đơn vị và mua vào 929.300 đơn
vị, trong đó mã DBC bị bán ra nhiều nhất với 60.000 đơn vị (chiếm
51,7% tổng KLGD). Hiện DBC đứng ở mức giá 18.900 đồng/cp, tổng
khối lượng giao dịch đạt 116.100 đơn vị. 
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HNX-Index đứng ở mức 64,83 điểm, tăng 0,24 điểm (0,37%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 37,190 triệu đơn vị, trị giá 281,35 tỷ đồng. Toàn sàn
có 90 mã tăng, 109 mã giảm và 180 mã đứng giá. Lúc này, chỉ số
HNX30-Index giảm 0,59 điểm (-0,48%), xuống còn 122,68 điểm, với 5
mã tăng, 11 mã giảm và 14 mã đứng giá. 5 mã còn tăng giá trong
nhóm HNX-30 là IDJ, PGS, PLC, NBC và SD6. Tuy nhiên, giao dịch của
các mã này khá ảm đạm. Chiều ngược lại, các mã như BVS, KLS,
VGS… đều đã chìm trong sắc đỏ. Giao dịch trên sàn HNX tập trung
mạnh vào các mã nằm trong nhóm HNX-30 như SCR, VCG, SHB,
KLS… Mã SCR giữ giá tham chiếu và có giao dịch mạnh nhất sàn HNX, 
đạt 2,92 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã VCG, SHB và KLS cũng đều
khớp được trên 1 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là
TAG, tăng 3.500 đồng (+10 %) lên 38.500 đồng/cp, khối lượng giao
dịch đạt 100 đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Nỗ lực kéo chỉ số ở cổ phiếu lớn như BVH, MSN, VIC
vượt 510 bất thành. Đóng cửa ở mức điểm thấp trong
ngày, Vn-Index đứng tại 506.46 điểm, tăng 0.82 điểm.
Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước đó với giá trị
khớp lệnh đạt gần 1200 tỷ đồng. Hôm nay, điểm số tăng
chủ yếu nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn, số mã giảm điểm
nhiều hơn số mã tăng điểm. Tiếp tục bám sát dải trên
của Bollinger với dải này chưa thực sự mở rộng ra và
đường giá vẫn đang loanh quanh ngưỡng kháng cự 505
điểm. Tuy hôm nay đóng cửa vượt nhưng chưa tạo xu
thế tăng điểm. STO vẫn đang giảm mạnh ra khỏi vùng
quá mua, trong khi MFI và RSI đang vận động hẹp.
Trong phiên tới, Vn-Index có thể vẫn giữ được sắc xanh
nhờ trợ giúp ở nhóm cổ phiếu lớn với khả năng tiến tới
ngưỡng kháng cự 515 điểm theo đồ thị zig zắc.

460 điểmD
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495 điểm

Mạnh

Yếu

Vẫn giữ được đà tăng đến cuối phiên, kết thúc phiên
bằng cây nến xanh thân dài. Chốt phiên, HNX-Index
đứng tại 64.83 điểm, tăng 0.37% so với phiên trước. Xu
thế tăng điểm vẫn được duy trì. Tuy nhiên một số tín
hiệu điều chỉnh vẫn được duy trì như MACD bắt đầu rút
ngắn khoảng cách với đường tín hiệu, STO đang trong
đà giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua. Trong khi MFI và
RSI vẫn đang trong vùng quá mua và vận động hẹp
trong vùng này. Ngưỡng 65 điểm vẫn là ngưỡng kháng
cự trước mắt với HNX-Index khi mà sàn này đã có 6
phiên liên tiếp dao động dưới ngưỡng này và chưa thực
sự bứt phá thành công. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm
HNX-Index test lại ngưỡng kháng cự này với việc dao
động hẹp dưới ngưỡng này theo xu thế giảm nhẹ.
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Trung bình 59 điểm
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Trung bình

57 điểm

62 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch đầu tuần khi đồng Yên giảm giá, Iran nhất trí hạn chế chương
trình hạt nhân của mình và nhà đầu tư cá cược kinh tế Mỹ cải thiện sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các doanh nghiệp.
Lúc 10h44 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 141,78 điểm, với 9/10 nhóm
ngành tăng giá. Chỉ số này giảm tổng cộng 0,2% trong tuần trước, ghi nhận tuần giảm thứ tư trong vòng 5 tuần,
nhưng vẫn giành được 9,2% kể từ đầu năm. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Nikon Corp tăng 2,8% khi
đồng yên chạm mốc thấp nhất trong gần 6 tháng so với USD, thúc đẩy triển vọng lợi nhuận của các doanh
nghiệp xuất khẩu Nhật Bản. Cổ phiếu của Warrnambool Cheese & Butter Factory Co. tăng 2,2% trên thị trường
Sydney sau khi hãng Saputo Inc. đưa ra đề xuất chào mua đối với công ty này. Cổ phiếu của Beadell Resources
Ltd. giảm 6%, dẫn đầu mức giảm trong số các công ty khai thác vàng của Australia, khi giá vàng giảm sau khi
Iran nhất trí hạn chế chương trình hạt nhân của mình đề đổi lấy việc miễn giảm lệnh trừng phát kinh tế trị giá tới
7 tỷ USD.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 25/11/2013

Xanh điểm về cuối phiên trên cả 2 sàn nhưng vẫn chưa mở ra xu thế tốt hơn. Đóng cửa, Vn-Index tăng 0.82
điểm lên 506.46 điểm, HNX-Index tăng 0.24 điểm lên 64.83 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao với
tổng giá trị khớp lệnh đạt gần 1500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước đó. 

THỨ BA

26/11/2013

Nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, MSN, VIC tăng điểm đã giúp Vn-Index duy trì được sắc xanh trong
cả phiên thậm chí trong phiên có lúc chỉ số này tiếp cận ngưỡng 510 điểm Tuy nhiên đà bán mạnh về cuối
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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.

Cả 2 chỉ số đang đứng trước ngưỡng kháng cự cứng và áp lực chốt lời vẫn chưa dừng lại. Bên sàn Hose   được 
sự hỗ trợ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể dễ dàng vượt ngưỡng 505 điểm để tiến tới vùng 515 điểm, trong
khi sàn HNX chưa nhận được sự đồng thuận ở nhóm dẫn dắt. Theo đó, tiếp tục chốt lời nhóm cổ phiếu đầu cơ
và cơ cấu sang nhóm cổ phiếu cơ bản tốt.  

Trang 4

cả phiên, thậm chí trong phiên có lúc chỉ số này tiếp cận ngưỡng 510 điểm. Tuy nhiên đà bán mạnh về cuối
phiên ở một số cổ phiếu Vn30 và nhóm cổ phiếu đầu cơ đã khiến chỉ số này lùi lại về mức thấp trong phiên
nhưng vẫn xanh nhẹ. Trong khi sàn HNX không chịu ảnh hưởng nhiều về giao dịch bên sàn Hose, hầu hết các
mã đều dao động quanh tham chiếu, nếu có giảm điểm chỉ giảm nhẹ. Nhìn chung dao động khá hẹp. Trong khi
nhà đầu tư trong nước bán mạnh cả cổ phiếu Bluechips lẫn cổ phiếu đầu cơ vào cuối phiên thì khối ngoại lại tiếp
tục chiến thuật mua vào khi giá điều chỉnh. Tính chung Hose vẫn nhận được mức vốn vào ròng 53.8 tỷ đồng qua
các giao dịch khớp lệnh, rổ Vn30 nhận được khoảng 37.4 tỷ đồng. Chuỗi mua ròng được tái lập lại sang phiên
thứ 3 liên tiếp và cũng là 3 phiên nhà đầu tư trong nước bán mạnh. Phiên hôm nay, tâm lý chốt lời từ phía nhà
đầu tư trong nước vẫn chưa dừng lại. Lực cầu giá xanh thì chưa thực sự cải thiện. Ngưỡng kháng cự 505 điểm
nay là ngưỡng hỗ trợ cho Vn-Index sẽ cần test lại trên sàn Hose khi mà xu thế tăng giá chưa thực sự mở ra và
vẫn là những dao động hẹp quanh ngưỡng này. Trong khi sàn HNX phải đối diện ngưỡng 65 điểm với áp lực
bán ra ở nhóm đầu cơ 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.




