
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 54.904,9 tỷ đồng, tăng
4,3% so với tháng trước và tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu
của TP Hồ Chí Minh có biểu hiện sụt giảm khi kim ngạch xuất khẩu tháng 11 chỉ đạt 2,25
tỷ USD, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng
của thời tiết, dịch bệnh khiến giá và lượng một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm
mạnh: như xuất khẩu gạo giảm 47,8% về lượng, giảm 6,8% về giá; cà phê giảm 22,5% về
lượng, 2% về giá…Trong khi xuất khẩu giảm thì chỉ số giá tiêu dùng của tháng cuối năm
lại đang tăng có chiều hướng tăng nhẹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 tăng 0,17% so với
tháng 10. So với tháng 12/2012, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,79%.

HĐQT CTCP Đầu tư, Sản xuất và Thương mại Việt Nam
(CTV) đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết chứng khoán
trên sàn HNX. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý
IV/2013. Công ty cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch
kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ 14,33 tỷ đồng, LNST âm 2,21 tỷ đồng và
không chia cổ tức. Theo kế hoạch CTV đặt mục tiêu doanh
thu 28 tỷ đồng, LNST 840 triệu đồng và mức chia cổ tức
10%.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/11 toàn ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 9,4% so với cùng thời điểm năm 2012. Trong đó một số ngành có chỉ
số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm là: Sản xuất thiết bị điện tăng 8,6%;
sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 6,1%; sản xuất trang phục giảm 4,6%; dệt tăng 1,5%;

Ông Nguyễn Bình Dương, Thành viên HĐQT CTCP Cơ
điện và xây dựng Việt Nam đã bán thành công 220.000 cổ
phiếu MCG để giải quyết tài chính cá nhân. Giao dịch được
thực hiện từ 19/11 đến 25/11, thời điểm mà cổ phiếu MCG

Thời điểm cuối năm sức mua tăng, nhưng dự báo mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của Hà
Nội lại thấp. Sở Công Thương Hà Nội dự báo, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 chỉ tăng
khoảng 0,2% so với tháng 11. Lý giải vấn đề này, Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, thị
trường cuối năm có nhiều yếu tố tích cực giúp giá cả hàng hóa ổn định. Đó là, nguồn
cung hàng hóa về cơ bản được đảm bảo, người dân tiếp tục thắt chặt chi tiêu khi thu
nhập còn eo hẹp, chương trình bình ổn giá cả thị trường đang được tiếp tục triển khai.
Riêng đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cụ thể với nhóm hàng lương thực, hiện
nhu cầu xuất khẩu gạo đang tăng lên, trong khi đó lượng gạo còn lại từ vụ hè thu không
nhiều, vì vậy giá gạo có thể tăng lên trong thời gian tới.

CPI Hà Nội tháng 12 dự báo tăng nhẹ 0,2% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP.HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tăng, xuất khẩu giảmQuý IV, VNH ghi nhận doanh thu bán nhà xưởng

Tồn kho giảm nhẹ xuống còn 9,4%

CTV hủy niêm yết trong tháng tới

Sếp MCG thành công thu về hơn 1,2 tỷ

VNH cho biết đã thực hiện hoàn tất việc chuyển nhượng
quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và máy móc thiết bị tại
Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TP. HCM cho Tổng công ty
thương mại Sài Gòn, với tổng giá trị gần 55,6 tỷ đồng. Theo
VNH, dự kiến Công ty sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh từ
việc chuyển nhượng này vào trong báo cáo tài chính quý
IV/2013. Trước đó, vào tháng 8/2013, VNH cũng chuyển
nhượng quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh ghi nhận
khoản lợi nhuận 6,4 tỷ đồng.
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(Cập nhật 17h30 ngày 28/11/2013)

Tăng trưởng kinh tế Philippines sẽ ở mức thấp nhất từ cuối năm nay sang đầu năm sau
do sự tàn phá nặng nề của siêu bão Haiyan. Ban điều phối thống kê quốc gia Philippines
hôm nay cho biết tổng sản phẩm quốc nội của nước này tăng 7% trong quý 3 so với mức
7,6% trong quý trước đó. Xuất khẩu của Philippines đã giảm do nhu cầu toàn cầu suy
giảm. Chính phủ Philippines cũng cho biết tăng trưởng kinh tế có thể sẽ giảm hơn nữa
trong quý này sau khi siêu bão Haiyan phá hủy đường giao thông, các trang trại, thị xã và
thành phố ở quần đảo Visayas.

Tỷ giá USD so với đồng yên tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng do số đơn xin trợ cấp
thất nghiệp của Mỹ bất ngờ giảm và các số liệu lạc quan về kinh tế Mỹ khiến nhiều người
dự đoán Fed sẽ bắt đầu giảm dần gói kích thích kinh tế (QE) vào tháng 12. Tỷ giá đồng
euro (EUR) so với đồng yên tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua. Đồng baht giảm giá
sau khi ngân hàng trung ương Thái Lan giảm tỷ lệ lãi suất cơ bản. Vào 5 giờ chiều tại
New York, USD tăng 0,9% lên 102,16 yên/USD sau khi chạm mức 102,19 yên/USD, mức
cao nhất kể từ 29/5. �
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+1.80%

      FTSE 100 

1.552,36

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,388.07

+277.49

Philippines tăng trưởng chậm trong năm tới do ảnh hưởng của siêu bão Haiyan

DAX

+27.00Nasdaq

+28.48

     CAC 40

1,807.23

Hang Seng  

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Dow Jones 16,097.33

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước còn 10,8%PGD muốn tăng vốn lên 600 tỷ đồng 
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sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 2,4%; sản xuất sản
phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 14,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 45,5%. Sau
khi tăng liên tục kể từ tháng 7 đến nay chỉ số tồn kho mới giảm trở lại (chỉ số tồn kho tại
thời điểm 1/7 tăng 8,8% so với cùng kỳ; thời điểm 1/8 tăng 9%; thời điểm 1/9 tăng 9,3%;
thời điểm 1/10 tăng 9,7%).

ự ệ , p
là một trong số những cổ phiếu bất động sản đầu cơ tăng
nóng. Trong thời điểm này, giá giao dịch bình quân của cổ
phiếu MCG vào khoảng 5.500 đ/cp. Như vậy, nhờ “cưỡi”
đúng sóng, ông Dương đã thu về khoảng 1,21 tỷ đồng.

HĐQT PGD đã thông qua chủ trương phát hành cp tăng
vốn điều lệ từ 429 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng theo đề nghị của
Giám đốc Công ty. Để thực hiện việc tăng vốn, PGD dự
kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ 2 để xin ý kiến cổ
đông về việc phát hành thêm 17,1 triệu cổ phiếu. Được biết,
PGD đã tiến hành ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2013 hồi
đầu tháng 11. Tại cuộc họp này, cổ đông thông qua
phương án giảm kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 từ
433,1 tỷ đồng xuống còn 84,58 tỷ đồng.

+/-

-0.07%

Ngày 14-11, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 161 /2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 77/2013/TT-BTC về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng
XK của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Theo đó, lãi
suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 10,8%/năm. Trước
đó, Thông tư 77/2013/TT-BTC có quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước
bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, lãi suất cho vay tín dụng XK của Nhà nước bằng
đồng Việt Nam là 9,3%/năm, mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với
dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm. Mức lãi suất 10,8%/năm áp dụng kể từ
ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14-11-2013
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.72

78

VN-Index dừng lại ở mức 507,71 điểm, giảm 0,72 điểm (-0,14%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 82,129 triệu đơn vị, trị giá 1.045,86 tỷ đồng.
Toàn sàn có 114 mã tăng, 90 mã giảm và 99 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,23 điểm (0,39%) lên mức 570,56 điểm, với 11 mã
tăng giá, 12 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Một số mã Bluechips như
GAS, VNM, SSI, BVH, MSN… đều đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu,
Trong đó, VNM đã giảm 1,4% xuống 142.000 đồng/CP. MSN giảm
1,2% xuống 82.500 đồng/CP… Chiều ngược lại, một số mã như IJC,
EIB, VIC, STB, PGD… đã duy trì được sắc xanh, nhưng cũng không
thể giúp chỉ số VN-Index tăng điểm trở lại. Phiên hôm nay, IJC tăng
1,1% lên 9.200 đồng/CP và khớp được 2 triệu đơn vị. EIB tăng 1,5%
lên 13.300 đồng/CP và cũng khớp được 1,9 triệu đơn vị. Đáng chú ý,
mã VNH đã Mã VNH phiên này tiếp tục tăng 500 đồng/cp (+6,8%) lên
7.900 đồng/cp. Đây là phiên tăng trần thứ 29 của cổ phiếu này.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 65,28 điểm, tăng 0,09 điểm (0,13%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 44,278 triệu đơn vị, trị giá 313,82 tỷ đồng.
Toàn sàn có 112 mã tăng, 91 mã giảm và 176 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,67 điểm (-0,55%), xuống còn 122,52 điểm, với 10
mã tăng, 15 mã giảm và 5 mã đứng giá. Các mã như VND, VGS, PVS,
KLS, NTP, ACB… đều đã chìm trong sắc đỏ. Trong đó, các mã VND,
KLS và DCS đã khớp được trên 1 triệu đơn vị. Mã SCR phiên hôm nay
tăng 1,4% lên 7.100 đồng/CP và có giao dịch khớp lệnh mạnh nhất sàn
HNX, đạt 2,27 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã NVB tăng 3,2% lên 6.500
đồng/CP và bất ngờ thỏa thuận được 10,7 triệu đơn vị ở mức giá
6.800 đồng/CP, tương đương giá trị giao dịch đạt 72,09 tỷ đồng. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là BHT, tăng 400 đồng (+8,33%) lên
5.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 100 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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3,593,375 76,100
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,6 triệu đơn vị, mua vào 4
triệu đơn vị, trong đó mã DPM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
360.280 đơn vị. Hiện DPM đứng ở mức giá 41.400 đồng/cp (+0,2%),
tổng khối lượng giao dịch đạt 307.450 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại
bán ra 76.100 đơn vị và mua vào 227.500 triệu đơn vị.

227,500

65.28
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Tiếp tục một phiên giao dịch lình xình với biên độ khá
hẹp. Chốt phiên nhiều mã bluechips giảm giá khiến Vn-
Index không giữ được sắc xanh. Thanh khoản sụt giảm
mạnh khi tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 82 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1000 tỷ
đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng, 90 mã giảm và 99 mã
đứng giá. Các mã lớn đồng loạt giảm giá là BVH, VNM
và MSN. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ và ngắn thể
hiện tâm lý thận trọng duy trì. Vn-Index chốt phiên chỉ
giảm nhẹ 0.72 điểm xuống 507.71 điểm. Các chỉ báo kỹ
thuật hiện tại vẫn cho xu thế tăng điểm ngắn hạn trên
Hose khi mà dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên.
Và MFI cũng đang trong đồ thị tăng dần và tiếp cận
ngưỡng 60. Trong khi MACD cũng vẫn duy trì phía trên
đường tín hiệu. Nhưng đà mở rộng lên phía trên của
dải Bollinger chậm và khả năng tiến lên vùng 515 điểm
là có thể xảy ra.

460 điểm

THỨ NĂM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Nối tiếp phiên tăng điểm trước đó, sàn HNX tiếp tục
đóng cửa với sắc xanh ở những phút cuối và cũng là
mức điểm cao trong ngày. HNX-Index duy trì trên
ngưỡng 65 điểm, đóng cửa tại 65.28 điểm. Thanh
khoản tương đương với phiên trước đó với giá trị đạt
hơn 300 tỷ đồng. Chốt phiên có 112 mã tăng, 91 mã
giảm giá và 176 mã đứng giá. Giao dịch phiên nay
không có gì nổi bật và độ dao động của chỉ số vẫn
giống phiên trước đó và chưa thực sự bứt phá được
ngưỡng 65 điểm. Tín hiệu quá mua đã xuất hiện khi
STO đã tăng vào vùng quá mua, cùng với MACD cũng
rút ngắn khoảng cách với đường tín hiệu là cảnh báo
không mấy tích cực. Thêm vào đó, dải Bollinger tiếp tục
ngưng đà tăng và đang có tín hiệu co lại là lực cản cho
thị trường phục hồi. Khả năng áp lực bán gia tăng trong
các phiên kế tiếp và thị trường sẽ quay lại giảm nhẹ
trước ngưỡng kháng cự 65.5 điểm. �

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:

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 28/11/2013

THỨ NĂM

29/11/2013

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa cao nhất
trong 6 năm khi đồng Yên xuống mức thấp nhất trong 6 tháng sau khi số liệu khả quan của Mỹ thúc đẩy tâm lý
lạc quan về nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo vào đêm trước cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp
thất nghiệp trong tuần trước thấp hơn so với dự kiến, một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn đang có
sức kháng cự tốt. Bên cạnh đó, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 11 của Thomson Reuters/Đại học
Michigan bất ngờ tăng từ 73,2 điểm lên 75,1 điểm trong tháng trước, cao hơn so với mức dự đoán là 73,1 điểm.
Một yếu tố nữa cũng hỗ trợ cho thị trường là chỉ số về các chỉ báo tương lai của Mỹ, một thước đo về triển vọng
kinh tế trong 3-6 tháng tới do Conference Board tổng hợp, tăng tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 10, ám chỉ
rằng đơn hàng công nghiệp và số đơn đăng ký xây dựng nhà mới sẽ tăng. Lúc 13h06 giờ Việt Nam, chỉ số
MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,8% lên 142,16 điểm, với cả 10 nhóm ngành tăng điểm. Thị trường
chung của Châu Á đi lên nhờ chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh sau khi đồng Yên giảm giá, với chỉ số Topix
tăng 1,1% và chỉ số Nikkei 225 tăng 1,8% lên 15.727,12 điểm, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 12/2007.
Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Honda Motor tăng 1,5% khi đồng Yên giảm so với USD, thúc đẩy triển
vọng lợi nhuận của các công ty xuất khẩu Nhật Bản. Cổ phiếu của Warrnambool Cheese & Butter Factory tăng
0,8% sau khi công ty chế biến sữa lớn nhất Australia là Murray Goulburn Cooperative đề xuất chào mua công ty
này. Cổ phiếu của Forge Group giảm 84% trên thị trường Sydney sau khi công ty dịch vụ khai khoáng này nói
sẽ bị lỗ trong năm 2014.

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.

Diễn biến cả phiên đều giằng co trong biên độ hẹp với tâm lý thận trọng bao trùm. Cả 2 sàn đóng cửa trái chiều
với thanh khoản sụt giảm thể hiện tâm lý e ngại khi cả 2 chỉ số đang sát ngưỡng kháng cự trước mắt. Dao động
phiên nay nhìn chung vẫn vận động theo cung cầu tự nhiên và không có gì đặc biệt.

Trang 4

Phiên hôm nay thị trường giao dịch khá cân bằng và không có nhiều biến động. Thị trường tiếp tục phân hóa
mạnh và chỉ tăng giá ở một số mã đầu cơ nhỏ. Trong khi nhóm Bluechips lại giao dịch yếu hơn về cuối phiên,
tuy nhiên trong phiên nhóm này chỉ tăng nhẹ mang tính chất giữ nhịp thị trường. Lo ngại về khối lượng giao dịch
khủng trên 2 sàn ở cuối tuần trước đó đã không xảy ra, và có lẽ câu hỏi của nhiều nhà đầu tư là lượng cổ phiếu
đó đang ở đâu khi khối lượng giao dịch từ đầu tuần đến giờ sụt giảm, tuy ở mức tốt nhưng không phải là cao.
Vì vậy, để hấp thụ hết khối lượng ở tuần trước đó, thị trường cần nhiều phiên nữa để hấp thụ hết lượng cổ
phiếu kia. Trong khi nhóm cổ phiếu đầu cơ sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, có mã tăng tới 29 phiên trần liên tiếp,
thì áp lực chốt lời mạnh tiếp tục diễn ra. Và hiện tại, chỉ trông chờ vào nhóm cổ phiếu Bluechips có thể giữ nhịp
của chỉ số để tránh việc bán ra đồng loạt trên toàn thị trường. Dòng tiền vẫn chưa thực sự thoát khỏi thị trường
mà vẫn luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên ở vài phiên nay tâm lý khá thận trọng khi các chỉ số tiếp
cận ngưỡng kháng cự 515 điểm với Vn-Index và 65.5 điểm – dải trên của Bollinger với HNX-Index. 

Tín hiệu quá mua đã xuất hiện trên sàn HNX và khả năng có nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang tới gần. Trong khi
sàn Hose có thể phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng áp lực tại vùng 515 điểm sẽ là ngưỡng cản
cứng cho Vn-Index. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giảm dần tỷ trọng cổ phiếu, và mua lại sau
khi 2 sàn kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn

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.




