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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Tổng cục Năng lượng
thuộc Bộ Công thương vừa có công văn gia hạn đến ngày
31/12/2013 để CTCP năng lượng Tân Tạo (Tập đoàn Tân
Tạo sở hữu 17% vốn) chuyển đổi hình thức đầu tư. Quá thời
hạn này, nếu ITACO không tiến hành thủ tục chuyển đổi
hình thức đầu tư để được xem xét bảo lãnh vốn vay, Bộ
Công Thương sẽ cân nhắc khả năng thay nhà đầu tư khác.
Dự án được xây dựng trên diện tích 555ha với tổng vốn đầu
tư 6,7 tỷ USD. 
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Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 của Việt Nam ước tăng 2,6% so với tháng 10
và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 11, chỉ số sản xuất của ngành khai
khoáng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
8,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,2%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng
9,8%. IIP 11T2013 ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp
khai khoáng giảm 0,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,1%; sản xuất và phân phối
điện tăng 8,6%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 9,2%. Ngành chế biến, chế
tạo đóng góp nhiều nhất cho mức tăng chung của chỉ số IIP kể từ đầu năm với mức 5
điểm phần trăm

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 5,7% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu cả năm có thể đạt trên 132 tỷ USDTân Tạo được gia hạn dự án nhiệt điện 6,7 tỷ USD đến
cuối năm

Tổng mức bán lẻ 11 tháng tăng 12,6% so với cùng kỳ

Than Núi Béo ước đạt 194 tỷ đồng doanh thu than tháng
10

HSG tăng lực để đạt mục tiêu tỷ đô

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 11 tháng ước đạt 121 tỷ USD,
tăng 16,2% so với cùng kỳ. Như vậy, xuất khẩu chỉ còn cách mục tiêu đã đề ra cho cả
năm (126,1 tỷ USD) khoảng hơn 5 tỷ USD, và nếu duy trì được tốc độ như hiện nay nhiều
khả năng xuất khẩu cả năm có thể trên đạt 132 tỷ USD. Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê,
kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11/2013 ước tính đạt 12,3 tỷ USD, giảm 2,5% so với
tháng trước và tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2012. Lũy kế 11 tháng, kim ngạch hàng
hóa xuất khẩu ước đạt 121 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất
khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 39,9 tỷ USD, tăng 3,6%; khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 81,2 tỷ USD, tăng 23,5%.

Trong tháng 10, NBC ước khai thác được 415,3 nghìn tấn
than, nâng sản lượng lũy kế cả năm lên trên 3,45 triệu tấn.
Doanh thu tiêu thụ tháng 10 đạt 193,6 tỷ đồng hoàn toàn
đến từ sản phẩm than. 10T2013, doanh thu tiêu thụ của
công ty đạt 1.671 tỷ đồng, chỉ có 3 tỷ đồng đến từ sản phẩm
phụ ngoài than. NBC đề ra kế hoạch doanh thu tiêu thụ
tháng 11 đạt 228 tỷ đồng, tăng 34 tỷ đồng so với ước thực
hiện tháng 10. Tháng 11, kế hoạch sản xuất NBC đặt ra là
446,8 nghìn tấn than

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 26/11, tổng mức hàng hóa bán lẻ và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng đầu năm ước đạt 2.386,2 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6%

Để đạt mục tiêu 1 tỷ USD doanh thu, 1.000 tỷ đồng LNST,
HSG đang tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh.
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(Cập nhật 17h00 ngày 27/11/2013)

+1.16

4,017.75

6,648.91

Nikkei 225

23,806.35

2,201.07

+125.07

Sau khi tăng cao trong tháng 8 (tăng 0,83%) và tháng 9 (tăng 1,06%), chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) trong 2 tháng qua đã tăng trưởng chậm lại (tháng 10 tăng 0,49%, tháng 11 tăng
0,34%). Tính chung 11 tháng, CPI tăng thấp nhất so với của 11 tháng của 3 năm qua.
CPI tính theo năm của tháng 11 tăng 5,78% và CPI bình quân 11 tháng so với cùng kỳ
tăng 6,65%. Cả 2 con số này đều thấp hơn nhiều tháng trước. Từ kết quả 11 tháng và các
yếu tố tác động trong tháng tới (Giá lương thực bắt đầu tăng cao, khi lúa mùa ở nhiều địa
phương bị sâu bệnh, thời tiết làm cho năng suất,,,), dự báo CPI cả năm 2013 chỉ tăng 6,1 -
6,2%, thấp hơn tốc độ tăng 6,81% của năm trước và đạt được mục tiêu do Quốc hội đề
ra.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,073.70

CPI cả năm dự báo chỉ tăng 6,1 - 6,2%Vinaconex trở thành cổ đông lớn của VIPACO

so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ của Việt Nam trong
giai đoạn trên tăng 5,6%. Trong 11 tháng đầu năm, kinh doanh thương nghiệp đạt 1.832,6
nghìn tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng mức bán lẻ và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước;
khách sạn và nhà hàng đạt 287,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,1% và tăng 15,3%; dịch vụ đạt
243,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,2% và tăng 13,4%; du lịch đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, chiếm
0,9% và tăng 1,8%.

Theo đó, Công ty đang triển khai giai đoạn 2 của dự án Nhà
máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Dự kiến, một loạt các dây
chuyền sản xuất sẽ lần lượt đi vào hoạt động trước tháng
9/2014. Năm 2013, HSG ước đạt sản lượng tiêu thụ hơn
600.000 tấn, trong đó xuất khẩu đạt 278.000 tấn. Dự kiến
doanh thu 11.760 tỷ đồng, LNST 580 tỷ đồng. 

Theo thông tin Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và xây dựng
Việt Nam ( VCG), Vinaconex vừa hoàn tất việc mua 637.500
cổ phiếu, tương đương 21,25% vốn điều lệ của CTCP
VIPACO. Trước đó, Vinaconex không sở hữu cổ phần nào
của VIPACO. Trong vòng hơn 2 năm qua, bên cạnh việc
thoái vốn tại nhiều công ty con chủ yếu hoạt động trong lĩnh
vực xây dựng, bất động sản và gần nhất là thoái vốn tại Xi
măng Cẩm Phả, Vinaconex đã mở rộng đầu tư vào
VIPACO, một DN thiên về sản xuất. 
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Thái Lan bất ngờ giảm lãi suất cơ bản do căng thẳng chính trị leo thang

+21.38

+8.83 4,286.40

Tỷ giá USD giảm sau đồn đoán Fed giảm QE

Thái Lan bất ngờ giảm lãi suất cơ bản lần thứ 2 trong năm nay do căng thẳng chính trị leo
thang khiến niềm tin nhà đầu tư sụt giảm và gây ra tác động tiêu cực tới triển vọng tăng
trưởng kinh tế của quốc gia này. Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã quyết định giảm tỷ lệ
lãi suất cơ bản 0,25% xuống 2,25%. Quyết định này được các thành viên Ủy ban chính
sách Tiền tệ thông qua với tỷ lệ ủng hộ 6/7. Trong quý 3, tăng trưởng kinh tế Thái Lan ở
mức 1,3%, thấp hơn so với dự đoán trước đó. Trong 5 ngày qua, chỉ số SET Index của
Thái Lan đã giảm 4%, mức giảm nhiều thứ 2 ở châu Á sau Philippines. 

Giá trị USD giảm so với đồng yên và euro do số liệu kinh tế Mỹ làm giảm bớt những lo
ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm chương trình nới lỏng định
lượng (QE) trong năm nay. Giá trị đồng bạc xanh giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ
chốt trước khi số liệu về thất nghiệp và đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ được công bố.
Vào 8:26 sáng tại Tokyo, USD ổn định ở mức 101,28 yên/USD, sau khi giảm 0,4% trong
phiên giao dịch ngày hôm qua (26/11). Tỷ giá USD so với đồng euro (EUR) ở mức 1,3567
USD/EUR. 
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-0.73

71

VN-Index dừng lại ở mức 508,43 điểm, giảm 0,73 điểm (-0,14%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 102,743 triệu đơn vị, trị giá 1.290 tỷ đồng.
Trong đó, tổng khối lượng khớp lệnh là 97,44 triệu cổ phiếu, giá trị
khớp lệnh đạt 1.201,36 tỷ đồng. Trong số 306 cổ phiếu niêm yết trên
HOSE, có 127 mã tăng (chiếm 41,5%), 86 mã giảm, 71 mã đứng giá và
22 mã không có giao dịch. Trong phiên hôm nay, FLC tăng trần và dẫn
đầu về khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE khi khớp được tới 12,03
triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 12,34%. Tiếp sau đó là mã 2 mã HQC và
ITA khớp được lần lượt 5,11 triệu cổ phiếu và 4,41 triệu cổ phiếu. Khép
phiên giao dịch, HQC tăng 1,4% còn ITA giữ giá tham chiếu. Chỉ số
VN30-Index giảm 0,52 điểm (-0,09%) xuống còn 568,33 điểm, với 13
mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. 

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 4,3 triệu đơn vị, mua vào
4,6 triệu đơn vị, trong đó mã HQC được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 500.000 đơn vị (chiếm 9,8% tổng khối lượng giao dịch). Hiện HQC
đứng ở mức giá 7.100 đồng/cp (+1,4%), tổng khối lượng giao dịch đạt
5.116.380 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 208.595 đơn vị và mua
vào 1,6 triệu đơn vị, trong đó mã SHB được khối ngoại bán ra nhiều
nhất với 41.800 đơn vị (chiếm 2,1% tổng khối lượng giao dịch).
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 65,19 điểm, tăng 0,29 điểm
(0,44%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 45,396 triệu đơn vị, trị giá
349,97 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 140 (chiếm 36,3% trong tổng
số 386 mã niêm yết), số mã giảm là 74 số mã đứng giá là 76 và không
có giao dịch là 96 mã. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là NVC, tăng
100 đồng (+12,5%) lên 900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 37.700
đơn vị. Chỉ số HNX30-Index tăng 0,27 điểm (0,22%), lên mức 123,19
điểm, với 13 mã tăng, 8 mã giảm và 9 mã đứng giá.Riêng giao dịch
thỏa thuận, có 37 giao dịch trên HNX với 0,247 triệu cổ phiếu, trị giá
1,26 tỷ đồng.
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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

Áp lực bán mạnh dần lên về cuối phiên tập trung ở
những mã lớn đã khiến Vn-Index lùi xuống mức thấp
nhất trong phiên. Đóng cửa, Vn-Index giảm 0.73 điểm
xuống 508.43 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số vượt
ngưỡng 513 điểm. Thanh khoản phiên nay ở mức khá
với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1200 tỷ đồng. Trong nhóm
cổ phiếu bluechips bị bán mạnh có MSN và VIC là
nguyên nhân chỉ số giảm mạnh. Kết thúc phiên bằng cây 
nến đỏ, nhưng cây nến này tiếp tục bám sát dải trên của
Bollinger cùng đà mở rộng lên phía trên của đường này
vẫn đang mở ra xu thế tích cực. 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 phiên
tới.

460 điểmD
EX
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Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Đóng cửa trái chiều với Vn-Index, HNX-Index tăng nhẹ
về cuối phiên. Đóng cửa, HNX-Index ghi được 0.29
điểm lên 65.19 điểm. Thanh khoản cũng tăng so với
phiên trước đó, giá trị khớp lệnh đạt hơn 340 tỷ đồng.
Không có nhóm cổ phiếu nào giao dịch thực sự nổi bật
trên sàn này. Cây nến xanh thứ 4 liên tiếp vẫn bám sát
dải trên của Bollinger theo đường thẳng lên trên thể hiện
xu thế tăng rõ rệt. Tuy nhiên vẫn chưa vượt ngưỡng 65
điểm một cách thuyết phục. 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 cần được test lại.
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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á đi ngang trong phiên giao dịch ngày thứ Tư khi cổ phiếu các công ty công nghệ tăng bù
đắp mức giảm của cổ phiếu các công ty nguyên vật liệu. Lúc 10h33 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương đứng tại mức 141,60 điểm, sau khi có lúc tăng 0,1% và giảm 0,2% trước đó. Những cổ phiếu nổi
bật: Cổ phiếu của Industrial Bank of Korea giảm 4,2% sau khi chính phủ Hàn Quốc bán hơn 13 triệu cổ phiếu
của ngân hàng này. Cổ phiếu của BHP Billiton mất 1,6% trên thị trường Sydney sau khi giá đồng giảm lần đầu
tiên trong hơn 1 tuần. Cổ phiếu của Rakuten Inc tăng 7,7% trên thị trường Tokyo, dẫn đầu mức giảm trong số
các cổ phiếu ngành công nghệ thông tin, sau khi hãng điều hành website này công bố sẽ tăng cổ tức.
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Diễn biến trái chiều về cuối phiên, trong khi Vn-Index để mất 0.73 điểm lùi xuống 508.43 điểm thì HNX-Index lại
xanh nhẹ lên 65.19 điểm. Thanh khoản ở mức tốt trên 2 sàn cho thấy áp lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn trên 
sàn Hose hôm nay không quá lo ngại, thị trường về cuối phiên cơ bản là cân bằng.

THỨ NĂM

28/11/2013

Các cổ phiếu lớn tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho thị trường ở phiên sáng, thể hiện ở việc Vn-Index có lúc
vượt ngưỡng 513 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên áp lực bán mạnh bất ngờ vào cuối phiên chiều đã khiến thị
trường trùng lại không những không chinh phục được đỉnh ngày 19/8 vừa qua mà ngược lại còn để giảm điểm

ố ề ể ổ ế ầ
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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.

Trong giai đoạn thị trường dập dình trước ngưỡng kháng cự trong nhiều tháng qua, việc vượt ngưỡng kháng cự
này sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, việc thị trường sụt giảm thì sẽ không phải là điều lo ngại ở thời điểm này.
Vấn đề ở việc chọn mã và thời điểm mua vào để đem lại lợi nhuận, việc mua đuổi trong phiên tăng điểm sẽ
khiến nhà đầu  tư không đạt được lợi nhuận kỳ vọng thậm chí còn lỗ trong giai đoạn thị trường giằng co này. 

Trang 4

nhẹ cuối phiên. Hôm nay dòng tiền chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm đường. Đây có lẽ là
điểm nổi bật ở phiên nay. Độ rộng của Vn30 trong 15 phút cuối thay đổi rất nhanh phản ánh tình trạng điều chỉnh
chung ở hầu hết cổ phiếu. Đa số các mã thu hẹp mức tăng hoặc lùi về tham chiếu. Có tới 19 mã sụt giá dưới
tham chiếu ở thời điểm này. Giao dịch của khối ngoại đáng chú ý nhất là hoạt động xả ròng lớn ở HAG và VIC.
Tính chung sàn Hose, phiên nay nhận mức vốn ròng có 2 tỷ đồng, trong khi nhóm Vn30 bị bán ròng tới 14.8 tỷ
đồng. Trong những phiên gần đây, thị trường tiếp tục có sự phân hóa rõ ràng và tâm lý thận trọng vẫn duy trì khi
lo ngại ngưỡng cản trước mắt với Vn-index là 515 điểm và 65 điểm với HNX-Index. Tuy xu thế đang dần tích
cực hơn nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ cần có giai đoạn tích lũy và đang có tín hiệu điều
chỉnh ngắn hạn xảy ra trên HNX.

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.




