
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

ngày 25/12 tới, DPR sẽ trả cổ tức 15% bằng tiền. Cũng
trong tháng 12 này, DPR sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh
doanh năm 2013 sau khi nhận được ý kiến biểu quyết của
các cổ đông. Do giá cao su năm nay sụt giảm mạnh, khiến
kết quả kinh doanh có nguy cơ không đạt so với kế hoạch,
nên mới đây, HĐQT của DPR đã thông qua phương án
điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013. LNTT giảm từ
515 tỷ đồng xuống 320 tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ lệ cổ tức 30%
bằng tiền vẫn được giữ nguyên. 

THỨ BA
03/12/2013

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

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) phối hợp cùng với công ty Markit
Economics công bố Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam
trong tháng 11/2013. Theo đó, Chỉ số PMI trong tháng 11 đã giảm từ mức 51,5 điểm
(tháng 10) xuống còn 50,3 điểm. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp PMI Việt Nam trên mức 50
điểm. Sản lượng sản xuất tăng tháng thứ 2 liên tiếp và đạt mức tăng trưởng cao nhất kể
từ tháng 9/2011. Các công ty khảo sát cho biết sản lượng tăng nhờ vào các đơn hàng
mới trong tháng 9 và 10 vừa qua. Các đơn hàng tồn động đã được giải quyết hết trong
tháng 8. Kết quả khảo sát tháng 11 cho thấy số đơn hàng mới đã giảm lần đầu tiên trong
3 tháng, nhưng ở mức giảm nhẹ so với tháng trước. 

PMI tháng 11 giảm còn 50,3 điểm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bình Dương ưu tiên thu hút đầu tư vào 6 lĩnh vực Ngày 25/12, DPR chia cổ tức 15%

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% năm 2014

EID trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 15%

VNM trả thêm 8% cổ tức 2013 

Theo UBND tỉnh Bình Dương, năm 2014 tỉnh sẽ ưu tiên thu hút đầu tư vào 6 lĩnh vực là
điện-điện tử, công nghiệp phụ trợ; Cơ khí chính xác; Công nghiệp hóa cơ bản (dùng cho
ngành bào chế dược phẩm); Thiết bị y dược và Chế biến lương thực, thực phẩm. Tỉnh sẽ
tiếp tục chọn lọc về quy mô, công nghệ, ngành nghề và địa bàn phát triển phù hợp với
định hướng bố trí các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Đồng thời khuyến khích áp dụng
công nghệ tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu và năng lượng trong sản xuất; tăng tỷ lệ nội
địa hóa, nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hạn chế thâm dụng
lao động...Dự kiến năm 2013, Bình Dương sẽ thu hút được 1,2 tỷ USD vốn FDI nâng
nguồn vốn đầu tư từ trước đến nay đạt gần 19 tỷ USD

Ngày 14/2/2014, EID sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức
bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện trả cổ tức
dự kiến từ ngày 7/4/2014. Theo báo cáo kết quả kinh doanh
hợp nhất quý III/2013, EID đạt 104,5 tỷ đồng doanh thu
thuần, tăng 12,97% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận
sau thuế 10,94 tỷ đồng, tăng 3,9% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng,
doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 336,34 tỷ đồng
và 33,23 tỷ đồng, tăng 26,88% và 16,43% so với cùng kỳ
năm ngoái.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Hà Nội khóa 14 khai mạc sáng nay (2/12), Chủ tịch
HĐND Ngô Thị Doãn Thanh cho biết, dù kinh tế tiếp tục khó khăn, Hà Nội vẫn đạt mức
tăng trưởng 8,25% năm 2013. Huy động vốn các tổ chức tín dụng tăng 12,78%, chỉ số giá
tiêu dùng dần ổn định, dự báo thấp sẽ hơn 8% trong năm 2012... Năm 2014, thành phố

VNM vừa công bố công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm
ứng thêm cổ tức 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%. Kết thúc 9
tháng đầu năm nay, VNM báo lãi 5.064 tỷ đồng, tăng 21%
so với 9 tháng 2012 và hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi
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Theo Hiệp hội Gas Việt Nam, giá gas trên thị trường thế giới đang chào bán ở mức trên
1.000 USD/tấn, tăng khoảng 200 USD/tấn so với hồi đầu tháng 11. Từ ngày 1/12, giá bán
lẻ gas trong nước sẽ được điều chỉnh tăng từ 70.000-80.000 đồng/bình 12kg, tương
đương mức tăng 6.600 đồng/kg. Với mức tăng như trên, giá bán lẻ đến tay người tiêu
dùng sẽ vào khoảng 475.000-485.000 đ/bình 12kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng
2/2012. Đại diện Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, ngoài nguyên nhân do giá thế giới tăng,
một số doanh nghiệp bán lẻ gas găm hàng chờ sang tháng 12 mới bán để được hưởng
lãi cao cũng là nguyên nhân khiến giá tăng mạnh. Hiện, một loạt công ty kinh doanh đầu
mối gas đã điều chỉnh giá bán gas trong tháng 12.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,086.41

Vừa tăng kỷ lục, giá gas dự báo còn tăng mạnhDTL sắp phát hành hơn 11,7 triệu cổ phiếu

g ị , ự p g , p
sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông
thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường, tiếp tục cải cách
hành chính và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thành phố cũng đặt mục
tiêu tăng trưởng cho năm 2014 từ 8,5 - 9%.

g ạ ợ
nhuận cả năm. EPS 9 tháng đạt 6.076 đồng/cp. Tại
30/9/2013, LNST chưa phân phối của VNM tăng 10% đạt
5.678 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền đạt 1.648 tỷ đồng,
trong đó tiền mặt là 524 tỷ đồng.

Dự khiến việc phát hành sẽ thực hiện trong tháng 12, muộn
nhất là đầu năm 2014. Cụ thể, DTL sẽ dành 7.036.237 cp
chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 với giá
10.000 đồng/cp và phát hành 4.690.825 cp để trả cổ tức
năm 2012 tỷ lệ 10:1,5. Theo DTL, việc phát hành cp lần này
là nhằm tăng vốn điều lệ và tái cấu trúc Cty, nâng cao năng
lực tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động SXKD. Cụ thể,
DTL sẽ đầu tư cho Khu liên hợp sản xuất thép tại KCN
Sóng Thần 3, Bình Dương. 
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Chỉ số PMI sản xuất Trung Quốc tăng vượt dự đoán do sản lượng tăng

+9.41

-2.77 4,292.44

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong ngày Lễ Tạ ơn và ngày Black Friday tăng 2,3%

Theo Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc, chỉ số PMI sản xuất trong tháng 11 ở mức
51,4 điểm. Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tăng vượt dự đoán cho thấy kinh tế của
quốc gia này tiếp tục đà phục hồi trong bối cảnh chính phủ đang áp dụng các biện pháp
kiềm chế tăng trưởng tín dụng. Sự ổn định về tăng trưởng sản xuất của nền kinh tế lớn
thứ hai trên thế giới giúp chính phủ Trung Quốc đẩy mạnh các chính sách cải cách được
đề ra tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tháng trước.

Doanh số của các hãng bán lẻ Mỹ tăng 2,3% trong 2 ngày lễ tạ ơn và Black Friday , đây
là mức thấp nhất kể từ 2009. Theo báo cáo của ShopperTrak, doanh số của các cửa
hàng bán lẻ trong 2 ngày này tăng lên mức 12,3 tỷ USD. ShopperTrak cũng dự đoán
doanh số bán lẻ của cả mùa lễ hội cuối năm sẽ tăng 2,4%, đây là mức tăng thấp nhất kể
từ khi khủng hoảng tài chính. Các hãng bán lẻ giảm giá mạnh nhiều mặt hàng, cho dù
việc giảm giá có thể ảnh hưởng tới lợi nhuận trong quý 4. Rất nhiều người tiêu dùng
quyết định dốc cạn túi trong 2 ngày lễ này để mua các mặt hàng ưa chuộng 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index dừng lại ở mức 508,53 điểm, tăng 0,75 điểm (0,15%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 77,688 triệu đơn vị, trị giá 996,4 tỷ đồng.
Trong số 306 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 89 mã tăng (chiếm
29,1%), 115 mã giảm, 78 mã đứng giá và 24 mã không có giao dịch.
Chốt phiên, chỉ số VN30-Index giảm 0,19 điểm (-0,03%) xuống còn
568,87 điểm, với 9 mã tăng giá, 15 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là FLC tăng 500 đồng (+6,94%) lên
7.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 11.385.050 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 4,7 triệu đơn vị, mua vào
3,1 triệu đơn vị, mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
918.160 đơn vị (chiếm 29,2% tổng KLGD). Trên HNX, khối ngoại bán
ra 298.600 đơn vị và mua vào 705.400 đơn vị, mã PGS được khối
ngoại bán ra nhiều nhất với 91.500 đơn vị (chiếm 9,6% tổng KLGD),
trong khi mua vào 6.000 đơn vị.
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 65,13 điểm, giảm 0,06 điểm (-
0,09%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 32,010 triệu đơn vị, trị giá
258,27 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 96 (chiếm 24,9% trong tổng số 
386 mã niêm yết), số mã giảm là 89 số mã đứng giá là 87 và không có
giao dịch là 114 mã. HNX30-Index tăng 0,28 điểm (0,23%), lên mức
122,9 điểm, với 8 mã tăng, 9 mã giảm và 12 mã đứng giá. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HNX là SHN, tăng 100 đồng (+12,5%) lên 900
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 177.880 đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ BA

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Nối tiếp phiên giao dịch thận trọng cuối tuần trước, sàn
Hose lại có phiên giao dịch lình xình với dao động hẹp.
Vn-Index tăng nhẹ 0.75 điểm lên 508.53 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn 950
tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là VIC và GAS
tăng điểm cũng không giúp thị trường khởi sắc. Tín
hiệu kỹ thuật vẫn chưa thay đổi xu thế hiện tại. 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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495 điểm

Mạnh

Yếu

Không nhận đc lực đỡ từ nhóm dẫn dắt, HNX-Index
đóng cửa giảm nhẹ để mất 0.06 điểm xuống 65.13
điểm. Trong khi thanh khoản sụt giảm mạnh so với tuần
trước khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 250 tỷ đồng.
Giao dịch lình xình với biến động hầu hết các mã đều
hẹp. Tín hiệu kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu điều chỉnh.
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 đi ngang trong phiên ngày thứ Hai khi một chỉ số về hoạt động công nghiệp của Trung
Quốc tốt hơn dự báo của giới phân tích, bù đắp tác động từ dự đoán về mùa bán hàng dịp nghỉ lễ kém khả
quan của Mỹ. Số liệu cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc đứng ở mức 51,4 điểm trong tháng
11, bằng với mức cao nhất trong 18 tháng đạt được vào tháng 10 và vượt mức dự báo của các nhà phân tích
tham gia điều tra của Bloomberg. Tuy nhiên, tác động tích cực từ báo cáo trên bị triệt tiêu khi giới đầu tư dự
đoán rằng Mỹ sẽ có một mùa bán hàng dịp nghỉ lễ kém nhất kể từ năm 2009. Lúc 13h02 giờ Việt Nam, chỉ số
MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đứng ở mức 142 điểm, không thay đổi so với phiên trước, sau khi có lúc tăng
0,1% và giảm 0,4%. Cứ 5 mã cổ phiếu giảm có 4 mã tăng. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Canon Inc.,
hãng sản xuất máy ảnh lớn nhất thế giới, giảm 1,2% trên thị trường Tokyo. Cổ phiếu của KT Corp giảm 6,8%
sau khi công ty điện thoại Hàn Quốc này hạ dự báo về cổ tức. Cổ phiếu của Metcash Ltd tăng 7,5% trên thị
trường Sydney sau khi hãng cung cấp rau quả cho các nhà bán lẻ này công bố lợi nhuận cơ bản nửa năm vượt
dự đoán của giới phân tích. Cổ phiếu của Haitong Securities Co tăng 5,7% trên thị trường Hồng Kông khi chính
phủ Trung Quốc chuẩn bị chấm dứt việc cấm hoạt động IPO.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 02/12/2013

Sau giai đoạn tăng vừa qua, thị trường tiếp tục đi vào giai đoạn giằng co khi các chỉ số chưa bứt phá được
ngưỡng kháng cự hiện tại. Cả 2 sàn bước vào giai đoạn giao dịch rất khó chịu với biến động nghiêng về xu thế
giảm dần với thanh khoản sụt giảm Thời điểm cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp rút tiền cũng như khối
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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.

Hầu hết các mã trên 2 sàn đều giao dịch khá yếu và tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã bắt đầu xảy ra. Nhìn chung
thì thị trường đã bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, bên cạnh đó thời điểm này
không có thông tin hỗ trợ gì từ vĩ mô cũng là yếu tố khiến thị trường khó có thể bứt phá được ngưỡng kháng cự
hiện tại. Chính vì thế, nhà đầu tư nên tiếp tục giảm dần tỷ trọng cổ phiếu trong những phiên phục hồi. 

giảm dần với thanh khoản sụt giảm. Thời điểm cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp rút tiền cũng như khối
ngoại cũng hạn chế đầu tư. Đây là điều đáng lo ngại cho thị trường hiện tại.

Trang 4

Mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 12 không có tín hiệu mới nào so với phiên cuối tuần trước. Tiếp tục với một
cây nến thân ngắn thể hiện tâm lý thận trọng của thị trường. Việc tăng điểm vẫn chỉ tập trung ở một số mã đầu
cơ. Nhìn chung dòng tiền hôm nay khá yếu và tạm thời bên cung đang giữ ưu thế. 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 tiếp tục dần mất đi vai trò giữ nhịp thị trường cũng như đẩy chỉ
số, phiên nay chỉ có VIC và GAS còn giữ sắc xanh tới cuối phiên nhưng không thực sự giúp đẩy chỉ số Vn-Index
tăng lên mà chỉ đủ xanh. Trong khi ở một số mã đầu cơ tiếp tục 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 nhờ việc kéo chỉ số ở các mã lớn. 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.




