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Theo CTCP đường Kon Tum (KTS), với kết quả đạt được
đến thời điểm này, KTS ước đạt 14 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế trong năm 2013, vượt khá xa so với kế hoạch đề ra là
hơn 6,1 tỷ đồng. HĐQT của KTS vừa quyết định chia cổ
tức. Theo đó, ngày 20/12 tới, KTS sẽ tạm ứng cổ tức năm
2013, với tỷ lệ 20% bằng tiền. Quý IV/2013, KTS đặt kế
hoạch sản lượng mía đưa vào sản xuất là 101.100 tấn, sản
xuất 10.900 tấn đường và tiêu thụ 6.400 tấn, doanh thu
88,6 tỷ đồng, LNST 7,4 tỷ đồng.
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Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 11/2013, cả
nước có 6.829 DN được thành lập mới với tổng vốn đăng ký 37.595 tỷ đồng, tăng 14,6%
về số DN và giảm 7,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số DN giải thể trong tháng
11/2013 là 749 DN hoàn thành các thủ tục giải thể DN, giảm 45,1% so với tháng trước.
Số DN gặp khó khăn phải ngừng hoạt động là 4.459 DN (trong đó có 790 DN đăng ký
tạm ngừng hoạt động và 3.669 DN ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục
đóng mã số thuế) giảm 24,4% so với tháng trước. Tính từ đầu năm 2013 đến nay, cả
nước đã có 71.018 DN đăng ký thành lập mới, 54.932 DN giải thể và ngừng hoạt động,
12.709 DN gặp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động.

Cả nước có 71.018 doanh nghiệp thành lập mới

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất nhập khẩu tăng mạnh nhờ FDINăm 2013, KTS ước đạt 14 tỷ đồng lợi nhuận

Tỉnh Tây Ninh thu hút vốn FDI đạt trên 2 tỷ USD

AGF: Khó năm 2013, lo năm 2014

SSC: Dự báo LNST quý IV tăng 13% so với cùng kỳ 

Tính chung 11 tháng, kim ngạch XK ước đạt 121,02 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ.
Trong đó, XK của khu vực có vốn FDI, không kể dầu thô ước đạt 76,6 tỷ USD, tăng
28,5% so với cùng kỳ và chiếm 61,6% tổng kim ngạch XK. Một số mặt hàng chủ yếu có
kim ngạch XK tăng so với cùng kỳ năm trước: điện thoại các loại và linh kiện tăng 78,4%;
điện tử, máy tính và linh kiện tăng 41,6%; hóa chất tăng 32,5%;...Nhìn chung hoạt động
xuất NK trong 11T2013 tăng trưởng khá. Tuy nhiên, các mặt hàng có kim ngạch lớn XNK
và có tốc độ tăng trưởng cao đều do sự đóng góp của DN FDI. Cụ thể, các mặt hàng điện
thoại các loại và linh kiện có giá trị XK đạt 20,2 tỷ USD, trong đó các DN FDI chiếm đến
99% tổng kim ngạch XK các mặt hàng này. 

Ông Võ Phước Hưng, người công bố thông tin của CTCP
Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF) cho biết, năm
2013, AGF khó đạt kế hoạch lợi nhuận, trong khi đó, năm
2014, Công ty phải lo đối phó với thuế chống phá giá từ Mỹ.
Ông Hưng cho biết, AGF đã mời luật sư và đang tiến hành
các thủ tục pháp lý cần thiết nhằm phản đối mức thuế
chống bán phá giá cá tra, cá basa được công bố trong phán 
quyết sơ bộ kỳ POR9 của Bộ Thương mại Mỹ (DOC).

Từ đầu năm 2013 đến nay, các KCN, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã thu hút
17 dự án với tổng số 503,98 triệu USD vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài,
tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ năm trước. Điều đó góp phần nâng tổng số dự án FDI của
tỉnh Tây Ninh lên 207 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt trên 2 tỷ USD. Trong số trên 200

Trong năm 2013, SSC được miễn thuế TNDN nên LNST
ước tính sẽ đạt 91,6 tỷ đồng, tương ứng với EPS là 6,112
đồng/cp. Dù doanh thu trong 9 tháng đầu năm có sự tăng
trưởng mạnh nhưng SSC chỉ mới đạt được 67,6% kế

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h30 ngày 29/11/2013)

+24.53

4,044.75

0.00

Nikkei 225

+92.20

+1.13

+0.39%

Năm 2013, tuy gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, thị trường nhưng các DN trên địa bàn
vẫn năng động, linh hoạt duy trì tốc độ tăng trưởng. Đây là điều kiện tiên quyết giúp các
đơn vị sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế đúng thời gian quy định.
Đến thời điểm này, Cục Thuế Cần Thơ đã thu đạt 8/12 nguồn thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng
90%, 4 đơn vị quận, huyện thu vượt dự toán là Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cái Răng.
Riêng Cục Hải quan thu ngân sách cũng đạt trên 1.200 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu năm 2013.
Với phương châm thu đúng, thu đủ và nuôi dưỡng nguồn thu cũ, khai thác nguồn thu
mới, năm nay thành phố Cần Thơ ước đạt tổng thu trên 9.600 tỷ đồng, vượt 35,5% dự
toán Bộ Tài chính giao.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,097.33

Cần Thơ thu ngân sách vượt 40% kế hoạch Bưu chính Viettel cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng

y ự g g ý ạ ỷ g
dự án FDI tại Tây Ninh đã có 169 dự án đi vào hoạt động. Trong đó, KCN Trảng Bàng có
121 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 500 triệu USD, vốn thực hiện đạt 355 triệu
USD; KCN Bourbon-An Hòa thu hút 10 dự án, vốn đăng ký gần 48 triệu USD; KCN
Phước Đông Bời Lời có 8 dự án, vốn đăng ký 922 triệu USD,...

g ạ g ạ ợ ,
hoạch. Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo SSC
sẽ đạt 149 tỷ đồng doanh thu trong quý IV/2013, tăng 13%
so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp so với những quý
trước do tình hình tiêu thu khó khăn trong thời gian gần đây.

Năm 2013, ViettelPost đặt kế hoạch đạt doanh thu 1.015 tỷ
đồng. Theo tiến độ đã đề ra từ hồi đầu năm nay, ViettelPost
sẽ cán đích doanh thu 1.000 tỷ đồng sớm nhất là vào trung
tuần tháng 12/2013. Tuy nhiên, theo thống kê, đến hết ngày
28/11/2013, tổng doanh thu của ViettelPost đã đạt 1.001 tỷ
đồng, đạt mục tiêu đặt ra sớm hơn dự kiến 17 ngày. Với đà
tăng trưởng hiện nay, dự kiến năm 2013 ViettelPost sẽ đạt
doanh thu khoảng 1.120 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế
hoạch năm.
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CPI tháng 10 của Nhật Bản tăng nhanh nhất 5 năm qua
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+5.40 4,307.82

Tỷ giá Euro so với USD, yên tiếp tục đà tăng tuần thứ 3

Theo số liệu Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 29/11, CPI của nước này trong tháng 10
đã tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng nhanh nhất trong 5 năm qua,
do giá năng lượng và một số mặt hàng khác tăng cao. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật
Bản cho biết giá tiêu dùng không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 0,3%, dấu hiệu
khởi sắc đầu tiên kể từ tháng 10/2008 và là mức cao nhất kể từ tháng 8/1998. Trong khi
đó, chỉ số tiêu dùng không tính thực phẩm tươi sống là 100,7 so với chỉ số tham chiếu
100 của năm 2010, đánh dấu tháng thứ 5 tăng liên tiếp.

Trong tuần qua, đồng euro đã tăng 1,4% so với đồng yên và 0,3% so với USD. Tỷ giá
đồng euro so với USD và đồng yên tiếp tục đà tăng tuần thứ 3 liên tiếp do nhiều khả năng
ECB sẽ không đẩy mạnh chính sách nới lỏng tiền tệ trước khi số liệu về lạm phát của khu
vực eurozone được công bố. Tỷ giá đồng euro so với đồng yên tăng lên mức cao nhất
trong 5 năm sau báo cáo cho thấy lạm phát của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, tăng
vượt dự đoán. Giá trị đồng yên so với USD tiếp tục giảm tuần thứ 5 sau khi số liệu của
chính phủ Nhật cho thấy lạm phát của nước này trong tháng 10 tăng.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index dừng lại ở mức 507,78 điểm, tăng 0,07 điểm (0,01%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 101,245 triệu đơn vị, trị giá 1.153,16 tỷ đồng.
Toàn sàn có 86 mã tăng, 117 mã giảm và 100 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 1,5 điểm (-0,26%) xuống còn 569,06 điểm, với 9 mã
tăng giá, 12 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Tâm điểm trong phiên hôm
nay hướng về các cổ phiếu vừa và nhỏ đã tăng nóng đợt vừa qua như
KMR, VNH, PXM, PTC… Các mã này đều bị các nhà đầu tư chốt lời
rất mạnh và đã chạm mức giá sàn. Đáng chú ý, KMR là một trong
những cổ phiếu tăng nóng nhất thời gian vừa rồi, thì tới phiên hôm nay
đã bị nhà đầu tư tháo hàng với lệnh bán sàn chất đống. Khép phiên
giao dịch, mã này khớp được 1,45 triệu đơn vị, nhưng vẫn còn dư bán
giá sàn tới 1,46 triệu đơn vị. Tương tự, mã VNH cũng đã bị chốt lời
mạnh sau 29 phiên tăng trần liên tiếp. Phiên hôm nay, VNH không còn
dư mua trong khi dư bán giá sàn hơn 337 nghìn 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 3,57 triệu đơn vị, mua vào
4,3 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 7.700 đơn vị và mua vào
54.900 đơn vị. Mã SHB được khối ngoại mua vào nhiều nhất chiếm
34,7% tổng khối lượng giao dịch, mã VIG được khối ngoại bán ra
nhiều nhất chiếm 15,7% tổng khối lượng giao dịch. 
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HNX-Index đứng ở mức 65,19 điểm, giảm 0,09 điểm (-0,13%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 40,244 triệu đơn vị, trị giá 296,14 tỷ đồng.
Toàn sàn có 80 mã tăng, 125 mã giảm và 173 mã đứng giá. Lúc này,
chỉ số HNX30-Index tăng 0,37 điểm (0,3%), lên mức 122,87 điểm, với
9 mã tăng, 10 mã giảm và 11 mã đứng giá. Nhiều mã trong nhóm HNX-
30 vẫn giữ được sắc xanh như ACB, DCS, PVG, VND, PVS… Tuy
nhiên, lực đỡ từ các mã này là chưa đủ để chỉ số HNX-Index đảo chiều
tăng điểm trở lại. 2 mã DCS và PVG đã chạm mức giá trần và có giao
dịch mạnh. Trong khi DCS khớp được tới 3,28 triệu đơn vị thì PVG
cũng đã khớp được 2,43 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao
trùm lên các mã BVS, VCG, VGS, SCR, LAS… Khép phiên giao dịch,
SCR giảm 2,8% xuống 6.900 đồng/CP và là mã có thanh khoản tốt
nhất sàn HNX, đạt 3,52 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HNX là NVC, tăng 100 đồng (+12,50%) lên 900 đồng/cp, khối lượng
giao dịch đạt 108.100 đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Kết thúc phiên cuối tuần với sắc xanh vẫn duy trì trên
bảng điện tử. Đóng cửa, Vn-Index tăng 0.07 điểm lên
507.78 điểm. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hôm
nay chỉ mỗi VIC còn giữ được sắc xanh. Thanh khoản
duy trì ở mức tương đương với trung bình của tuần.
Giá trị khớp lệnh đạt hơn 1100 tỷ đồng. Tính chung cả
tháng thì Vn-Index tăng hơn 2% so với tháng trước. Kết
thúc phiên bằng cây nến xanh và ngắn thể hiện tâm lý
thận trọng duy trì. 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.
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Tiếp tục thất bại trước ngưỡng kháng cự 65.5 điểm.
HNX-Index đóng cửa với cây nến đỏ thân ngắn và đây
là mức giá tốt trong phiên. HNX-Index đứng tại 65.19
điểm giảm 0.09 điểm so với phiên trước. Biểu đồ hình
nền cho thấy, cây nến hôm nay có lúc đạt mức cao nhất
của ngày 21/11, tuy nhiên điểm cao nhất này cũng là
dải trên của Bollinger vì vậy phiên nay đường giá vẫn
chưa bứt phá được ngưỡng này. Cùng với dải Bollinger
này tiếp tục co lại với xu thế đi ngang thì áp lực bán tại
vùng này trong tuần tới càng lớn. Đồng thời, chỉ báo
STO đi vào vùng quá mua cho tín hiệu điều chỉnh sớm
xảy ra trong vài phiên tới. Trong khi MACD cũng đang
rút ngắn khoảng cách với đường tín hiệu và sắp cắt
xuống dưới đường này. Với những tín hiệu hiện tại, thì
khả năng HNX-Index sẽ đi ngang trong tuần tới với xu
hướng giảm nhẹ.  
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên ngày thứ Sáu, hướng tới tháng giảm đầu tiên kể từ tháng 8. Lúc 10h31
giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 141,69 điểm, với cả 10 nhóm ngành
giảm giá. Chỉ số này vẫn tăng 0,5% kể từ đầu tuần, nhưng giảm 0,3% kể từ đầu tháng 11. Chỉ số Topix của
Nhật Bản giảm 0,1% sau khi một thước đo lạm phát tháng 10 của nước này tăng nhiều nhất trong vòng 15 năm,
trong khi chỉ số sản lượng công nghiệp thấp hơn dự báo của giới phân tích. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu
của GrainCorp giảm 22% sau khi chính phủ Australia từ chối lời chào mua trị giá 2,2 tỷ USD của hãng Archer-
Daniels-Midland Co. của Mỹ. Cổ phiếu của Toyota Motor Corp. giảm 0,6%, kéo chỉ số Nikkei 225 lùi khỏi mức
cao nhất trong 6 năm đạt được vào phiên trước. Cổ phiếu của Ryoyo Electro Corp tăng 11% trên thị trường
Tokyo sau khi hãng sản xuất thiết bị bán dẫn này công bố lợi nhuận tăng.
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Phiên giao dịch cuối tuần với biến động trên 2 sàn tiếp tục trong biên độ hẹp thể hiện tâm lý thận trọng. Giao
dịch khá cân bằng với thanh khoản tương đương với phiên trước đó. Chốt phiên 2 sàn đóng cửa trái chiều, Vn-
Index tăng nhẹ đứng tại 507.78 điểm và HNX-Index giảm nhẹ đứng tại 65.19 điểm. Các ngưỡng kháng cự trước 
mắt tiếp tục là ngưỡng cản cho 2 chỉ số.

THỨ HAI
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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.

Ở thời điểm này không có thông tin hỗ trợ để giúp 2 chỉ số bứt phá mạnh, vì vậy cả 2 chỉ số này sẽ tiếp tục có
phiên dao động hẹp và tăng giảm theo cung cầu tự nhiên, khả năng cao sẽ không có đột biến trong tuần tới. Với
áp lực chốt lời cổ phiếu tăng nóng sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần kế tiếp, nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục bán ra khi
các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự.

Trang 4

Tính chung cả tháng 11, Vn-Index chỉ tăng hơn 2% và có khả năng tiến được tới vùng 515 điểm trong thời gian
tới nhưng đồ thị hình thành kiểu zig zắc với các phiên tăng giảm xen kẽ. Trong khi tháng qua, HNX-Index tăng
trưởng tốt với các phiên xanh điểm nối tiếp nhau, so với tháng trước, HNX-Index tăng hơn 5.7%. Ở phiên cuối
tháng này, nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục bị bán mạnh khi các mã cổ phiếu lớn trên sàn Hose hôm nay không
đóng vai trò giữ nhịp thị trường, thậm chí một số mã lớn còn giảm điểm, trong nhóm này chỉ có VIC còn giữ sắc
xanh. Sự phân hóa vẫn diễn ra mạnh mẽ, một số mã vẫn tăng trần đến cuối phiên. Hôm nay giao dịch vẫn giằng
co theo kiểu người mua không hào hứng mua giá thấp nhưng người bán lại chỉ muốn bán giá cao, vì vậy dẫn
tới dao động hẹp ở hầu hết các mã. Bluechips đang dần mất đi vai trò giữ nhịp thị trường cũng như đẩy chỉ số.
Trong khi ở một số mã đầu cơ xảy ra tình trạng tháo hàng sau giai đoạn tăng nóng vừa qua. Sự sụt giảm mạnh
khó xảy ra khi các cổ phiếu dẫn dắt trên 2 sàn nếu có giảm chỉ giảm nhẹ và luân phiên giữ nhịp thị trường nên
chỉ khiến Vn-Index biến động nhẹ. Với các tín hiệu kỹ thuật hiện tại, chúng tôi cho rằng Vn-Index có thể tiến tới
ngưỡng 515 điểm. Trong khi HNX-Index bắt đầu đi vào giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong tuần tới khi đối diện với
ngưỡng kháng cự 65.5 điểm.

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.




