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Trong 11T2013, FDI vào Việt Nam cả đăng ký cấp mới và tăng thêm là 20,82 tỷ USD, tăng
54,2% so với cùng kỳ năm 2012. Đến ngày 20/11/2013, cả nước có 1175 dự án mới được
cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 13,779 tỷ USD, tăng 73,3% so với
cùng kỳ năm 2012. Đồng thời, đã có 446 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn
đăng ký tăng thêm là 7,036 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong
11T2013, tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm là 20,815 tỷ USD, tăng 54,2% so với cùng
kỳ năm 2012; nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực
công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư
nước ngoài với 557 dự án đầu tư đăng ký mới. 

Quý III/2013, CTCP Thép Nam Kim (NKG) đạt 1.129 tỷ đồng
doanh thu thuần, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2012, nhưng
do gánh nặng chi phí tài chính hơn 39 tỷ đồng nên lợi nhuận
sau thuế chỉ đạt vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng. Con số này giảm mạnh
so với 40 tỷ đồng lãi ròng trong 6 tháng đầu năm. Lũy kế 9
tháng đầu năm, NKG đạt 3.168 tỷ đồng doanh thu, trong đó
59% là doanh thu nội địa, 41% doanh thu xuất khẩu; lợi
nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2012 lỗ 52
tỷ đồng.

Trong số 15 bộ, ngành địa phương nợ trên 1.000 tỷ đồng, Ninh Bình “vô địch” với 3.954 tỷ
đồng, Hà Giang nối gót với 3.904 tỷ, Đà Nẵng 2.936 tỷ, Nam Định 2008 tỷ…. Là cái tên
duy nhất trong số các cơ quan trung ương, Bộ Giao thông Vận tải nợ 1.212 tỷ đồng. Tính
đến thời điểm 30/6/2012, báo cáo cho biết, số nợ của các bộ, cơ quan Trung ương chỉ

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Cát Vàng báo cáo sở hữu cổ
đông lớn CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã
KSA). Theo đó, Cát Vàng đã mua được 3 triệu cổ phiếu KSA
trong lần phát hành cổ phần của cổ đông hiện hữu không

Số liệu thống kê Hải quan mới nhất cho biết, tính đến 15/11, lượng nhập siêu của Việt
Nam ở mức rất thấp chỉ 4 triệu USD. Con số này được ghi nhận từ Báo cáo của Tổng Cục
Hải quan về tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam. Cụ thể, trong
kỳ 1 tháng 11 (từ ngày 1/11 đến 15/11) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 11,29 tỷ USD,
giảm 16,7% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2013. Trong đó, xuất khẩu
đạt 5,74 tỷ USD, giảm gần 17% so với nửa cuối tháng 10 năm 2013; nhập khẩu cùng kỳ
đạt gần 5,55 tỷ USD, giảm 17% so với nửa cuối tháng 10/2013. Như vậy lũy kế tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2013 đã đạt 228,74 tỷ
USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012. 

Nhập siêu đến 15/11 chỉ là 4 triệu USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

11 tháng, vốn FDI vượt 20 tỷ USDVNH có thêm hơn 55 tỷ đồng trong quý IV

Ninh Bình đứng đầu về nợ đọng xây dựng cơ bản

NKG lãi quý III vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng

KSA thanh lý thêm 3 triệu cổ phiếu "ế"

CTCP Thủy hải sản Việt Nhật (mã VNH) vừa báo cáo hoàn
tất chuyển nhượng tài sản. Theo đó, VNH đã hoàn tất việc
chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy
móc thiết bị tại địa chỉ C34/1 đường 2G, khu công nghiệp
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. HCM cho Tổng công ty
Thương mại Sài Gòn (Satra) với giá chuyển nhượng 55,565
tỷ đồng. Hiện tại, kỷ lục tăng trần của cổ phiếu VNH chưa có
dấu hiệu dừng lại khi vẫn “lừ lừ” hướng đến phiên tăng trần
thứ 27 liên tiếp.
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(Cập nhật 16h45 ngày 26/11/2013)

Theo biên bản cuộc họp ngày 31/10 của NHTW Nhật (BOJ), một số thành viên ban quản
trị cho rằng Nhật đang phải đối mặt với nguy cơ tăng trưởng kinh tế chậm lại và tốc độ
lạm phát giảm. Điều này làm trầm trọng hơn lo ngại của ban quản trị ngân hàng về triển
vọng tăng trưởng kinh tế Nhật và khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của BOJ. Theo
một thành viên ban quản trị BOJ, hiện nay vẫn chưa thể xác định kinh tế Nhật đi đúng
hướng hay chưa. BOJ đưa ra dự báo TTKT dài hạn và lạm phát 2 lần/năm, vào tháng 4
và tháng 10 và tiến hành đánh giá kết quả vào tháng 1 và tháng 7

Tỷ giá USD so với đồng yên ở gần mức cao nhất trong 6 tháng qua trước khi số liệu về thị
trường nhà ở và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Mỹ được công bố. Vào 8:30 sáng tại
Tokyo, USD ở mức 101,46 yên/USD sau khi chạm mốc 101,92 yên/USD ngày hôm qua
(25/11), đây là mức cao nhất kể từ 29/5. Tỷ giá USD so với đồng euro (EUR) ở mức
1,3526 USD/EUR. Đồng euro giảm xuống 137,22 yên/EUR sau khi chạm mốc 137,99
yên/EUR ngày hôm qua, đây mức cao nhất kể từ 10/2009. 
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Dow Jones 16,072.54

Giá vàng đảo chiều tăng gần 200 nghìn đồng/lượngThu nhập HĐQT và Ban lãnh đạo SSI đạt hơn 7,7 tỷ đồng
9 tháng đầu năm

chiếm khoảng 6,6% số nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước của cả
nước. Còn từ nguồn trái phiếu Chính phủ thì chiếm khoảng 8%. Cũng trong 6 tháng đầu
năm 2013, phần nợ đọng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách TƯ giảm 4,5%,
phần nợ đọng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giảm 9,8% so với năm 2012.

đặt mua hết tại đợt chào bán cổ phần ra công chúng năm
2013. Số cổ phiếu này tương đương hơn 8,8% vốn của
KSA. Như vậy, Cát Vàng đã trở thành cổ đông lớn của KSA,
trong khi trước đó chưa nắm giữ cổ phiếu KSA nào.

9T2013 công ty này có đạt doanh thu 522 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế 416 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty
mẹ đạt 350 tỷ đồng, tăng 17% cùng kỳ năm trước. Nhờ kết
quả kinh doanh khả quan, thu nhập của các thành viên
HĐQT, Ban Tổng giám đốc của SSI trong quý 3/2013 đạt
gần 2,65 tỷ đồng. Con số này tăng gần 7% so với thu nhập
của ban lãnh đạo SSI trong quý 3 năm trước (2,479 tỷ
đồng). 9T2013, thu nhập của thành viên HĐQT và ban lãnh
đạo SSI đạt hơn 7,7 tỷ đồng.

+/-

-3.17

Sau khi giảm mạnh trong ngày hôm qua, mức giảm trên dưới 750 nghìn đồng/lượng, giá
vàng trong nước sáng nay 26/11 đang tăng trở lại. Tại thời điểm 8h40, công ty VBĐQ Sài
Gòn giao dịch vàng miếng SJC tại 35,25 – 35,4 triệu đồng/lượng, tăng 120 nghìn đồng
mua vào và 170 nghìn đồng bán ra so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn VBĐQ DOJI
trong khi đó nâng giá thêm 180 nghìn đồng ở cả hai chiều, lên 35,4 – 35,4 triệu
đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, đầu phiên hôm qua giá vàng sụt giảm mạnh xuống
mức thấp nhất kể từ ngày 8/7 là 1.227,34 USD/ounce do giá dầu giảm sâu sau thỏa thuận
hạt nhân của Iran, làm giảm mối lo lạm phát. Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng
tiếp tục tăng nhẹ và hiện ở quanh 1.250 USD/ounce.

CHỈ SỐ
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2.7

74

Phiên giao dịch hôm nay mặt bằng giá được giữ khá ổn định khi mà áp
lực T+3 là nỗi ám ảnh của hơn 268.7 triệu cổ phiếu về tài khoản sáng
nay đã không diễn ra. Các cổ phiếu lớn tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giữ
nhịp thị trường đã đẩy chỉ số tăng. Chốt phiên, Vn-Index ghi được 2.7
điểm lên 509.16 điểm. Thanh khoản cũng ở mức tốt với giá trị khớp
lệnh ở mức hơn 1200 tỷ đồng. Tiếp tục một cây nến xanh thân dài bám
sát dải trên của Bollinger cùng với việc dải này đang dần mở rộng lên
phía trên cho xu thế tích cực, tuy nhiên tốc độ mở khá chậm. RSI cũng
tiếp tục đà tăng vượt ngưỡng 60, cùng với MACD vẫn cắt lên phía trên
đường tín hiệu và đang gia tăng khoảng cách với đường này. Nhờ hỗ
trợ của nhóm cổ phiếu lớn, Vn-Index khả năng cao tiến tới vùng 515
điểm trong thời gian tới. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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1,363.37

74
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Giao dịch tích cực hơn về cuối phiên khi đóng cửa ở mức cao trong
ngày. Chốt phiên, HNX-Index ghi được 0.07 điểm lên 64.9 điểm. Hôm
nay vẫn là cây nến hẹp với độ dao động tương đương với phiên trước
đó. Giá trị khớp lệnh sụt giảm đạt hơn 250 tỷ đồng cho thấy tâm lý thận
trọng đang duy trì khi tiếp cận ngưỡng 65 điểm. Dải Bollinger tạm thời
ngưng mở rộng lên phía trên. Trong khi MACD cũng rút ngắn khoảng
cách với đường tín hiệu. Đồng thời tín hiệu tiêu cực phát đi từ MFI khi
đường này vẫn đang giảm ra khỏi vùng quá mua cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Ngưỡng 65 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự
trước mắt với HNX-Index khi mà sàn này đã có 7 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.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

SÀN HCM

TỔNG QUAN GD NĐTNN
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256.68
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TỔNG KL

Trang 2

4,336,790 511,300

4,177,420

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 4,3 triệu đơn vị, mua vào
4,1 triệu đơn vị, trong đó mã CTG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 646.140 đơn vị (chiếm 58,7% tổng KLGD). Hiện CTG đứng ở mức
giá 17.200 đồng/cp (+0,6%), tổng KLGD đạt 1.100.920 đơn vị. Trên
HNX, khối ngoại bán ra 511.300 đơn vị và mua vào 1,4 triệu đơn vị,
trong đó mã VPC được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 250.000 đơn vị
(chiếm 48,3% tổng KLGD). Hiện VPC đứng ở mức giá 4.200 đồng/cp
(+7,7%), tổng KLGD đạt 517.490 đơn vị.

1,442,100

64.9
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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 điểm

THỨ TƯ
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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.

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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Lo ngại về áp lực bán mạnh khi hàng T+3 với hơn 268.7 triệu cổ phiếu về tài khoản đã không xảy ra. Giữ nhịp thị
trường vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, BVH, MSN. Vn-Index tiến sát ngưỡng 510 điểm, đóng cửa
tại 509.16 điểm. Trong khi HNX-Index cũng lấy lại sắc xanh ở những phút cuối đứng tại 64.9 điểm. Thanh khoản
vẫn ở mức tốt. 

THỨ TƯ

27/11/2013

Chứng khoán Châu Á biến động nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, với cổ phiếu các công ty sản xuất vàng
tăng trong khi cổ phiếu các công ty xuất khẩu của Nhật Bản giảm do đồng Yên lên giá. Lúc 11h30 giờ Việt Nam,
chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 141,91 điểm, sau khi có lúc giảm 0,2% trước đó. Theo giới
phân tích, thị trường đang lo ngại về khả năng điều chỉnh sau khi giá trị cổ phiếu tăng lên mức cao nhất trong
gần 6 tháng, có thể khiến một số nhà đầu tư chốt lãi. Hiện tại, tỷ lệ P/E của chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương đứng ở mức 13,9 lần, mức cao nhất kể từ tháng 5. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Honda Motor
giảm 1% khi đồng Yên lên giá so với USD, làm giảm triển vọng lợi nhuận của các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản.
Cổ phiếu của Doosan Engineering & Construction giảm 15% sau khi tờ Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc đưa tin công
ty cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và kiến trúc này sẽ bán trái phiếu chuyển đổi ưu đãi ở mức có thể huy
động vốn. Cổ phiếu của Perseus Mining tăng 4,6% trên thị trường Sydney, dẫn dầu sự hồi phục của các công ty
sản xuất vàng sau khi giá vàng tăng.

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

Các cổ phiếu lớn đã làm tốt vai trò giữ nhịp thị trường và đẩy điểm số tăng cao. Áp lực bán mạnh chỉ xảy ra ở
một số cổ phiếu đầu cơ. Còn lại hầu hết các mã đều dao động khá cân bằng và càng về cuối phiên giao dịch
càng tích cực hơn. Cổ phiếu hỗ trợ chỉ số nhiều nhất phiên nay là VNM, tiếp đến là BVH và MSN. Nhìn chung
tâm lý lo ngại về giảm giá không còn và giá cổ phiếu lớn vận động theo cung cầu tự nhiên. Giao dịch vẫn theo xu
hướng thận trọng trước ngưỡng kháng cự. Điểm tích cực là áp lực bán không còn mạnh nữa. Thị trường cần
vải mất vài phiên nữa để hình thành mặt bằng giá mới, cũng như để test lại ngưỡng kháng cự 505 điểm với Vn-
Index và 65 điểm với HNX-Index. Trong khi sàn Hose đang tích lũy tại vùng này thì sàn HNX có thể có nhịp điều
chỉnh ngắn hạn sau giai đoạn tăng trưởng vừa qua, đồng thời do áp lực chốt lời mạnh ở nhóm đầu cơ bên sàn
này cũng là yếu tố ảnh hưởng. Chúng tôi đánh giá xu thế hiện tại trên 2 sàn không xấu đi.

Dòng tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị trường mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Theo đánh giá của
chúng tôi, nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ tiếp tục chịu áp lực chốt lời mạnh trong các phiên tới, vì vậy rủi ro ở nhóm
này tăng lên. Trong khi nhóm cổ phiếu cơ bản vẫn đang tích lũy trong vài tháng qua. Vì vậy, khuyến nghị nhà
đầu tư tùy vào mức độ chịu rủi ro mà mua vào dần cổ phiếu cơ bản. 

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.




