
Bộ Tài chính cho biết, chi ngân sách trong 11 tháng đã vượt 167.000 tỷ đồng, tương
đương 103,6% dự toán đưa ra hồi đầu năm. Mức bội chi đã bằng 85,8% mức bội chi
Quốc hội cho phép điều chỉnh trong phiên họp sáng 12/11. Báo cáo của Bộ Tài chính cho
thấy, trong tháng 11, số chi ngân sách được cơ quan quản lý công bố là khoảng 90.500
tỷ đồng. Nếu tính chung cả 11 tháng, số chi đã ước đạt trên 866.000 tỷ đồng, tăng 10%
so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo báo cáo, con số bội chi trên bằng 85,8% mức bội
chi Quốc hội quyết định điều chỉnh, trong đó nếu tính riêng tháng 11, số bội chi là khoảng
23.000 tỷ đồng.

Khả năng HVG không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề
ra trong năm 2013 là rất cao khi mà kết quả kinh doanh 9
tháng đầu năm của HVG vẫn còn một khoảng cách rất xa
so với mục tiêu. Theo kế hoạch, tổng doanh thu năm 2013
đạt 12.000 tỷ đồng, LNTT 800 tỷ đồng, XK 100.000 tấn với
kim ngạch 300 triệu USD. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh
9T2013 cho thấy, tổng doanh thu mới đạt xấp xỉ 7.800 tỷ
đồng (doanh thu thuần đạt hơn 7.710 tỷ đồng), LNTT đạt
336 tỷ đồng, doanh thu XK đạt 3.219 tỷ đồng, tức khoảng
152,5 triệu USD.

Năm 2013, ngành thép dù bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế cũng như cạnh tranh với
hàng Trung Quốc nhập khẩu nhưng vẫn có khả năng tăng trưởng ở mức 3%. Đó là nhận
định của ông Nguyễn Tiến Nghi - Nguyên Phó Chủ tịch Hiệp hội thép VN. Sự tăng trưởng

Doanh thu thuần quý 3/2013 và 9T2013 lần lượt đạt 1.293,6
tỷ và 3.711,3 tỷ - tăng 11,3% và 19,9% so với cùng kỳ. 9
tháng đầu năm, tỷ lệ giá vốn/doanh thu đã tăng thêm 2% so

11 tháng qua, Cục Hải quan TPHCM đã thu thuế xuất nhập khẩu đạt 67.827 tỷ đồng,
bằng 94,2% kế hoạch năm 2013. Cũng trong 11 tháng của năm 2013, Cục Hải quan
TPHCM đã thực hiện làm thủ tục hải quan cho 56.000 lượt máy bay với 8 triệu lượt hành
khách qua lại sân bay Tân Sơn Nhất và 9.000 lượt tàu biển. Bên cạnh việc áp dụng hệ
thống hải quan điện tử, tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp, năm 2013, Hải
quan Thành phố cũng đã đẩy mạnh công tác hậu kiểm, phát hiện và xử lý hơn 5.560 vụ vi
phạm hành chính và gian lận thương mại, thu về cho ngân sách hàng chục tỷ đồng. Hiện
nay, Cục Hải quan TPHCM đang tập trung thử nghiệm hệ thống thông quan tự động -
mức độ cao hơn hải quan điện tử - tiến tới triển khai đại trà hệ thống này cho 13 chi cục
hải quan trực thuộc vào năm 2014 �

TPHCM: 67.827 tỷ đồng thu thuế xuất nhập khẩu 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hết tháng 11, bội chi ngân sách là 167.000 tỷ đồngIDV chấp nhận thoái vốn lỗ tại hai dự án

Ngành thép dự kiến tăng trưởng 3%

HVG: Mục tiêu quá xa tầm tay

Vĩnh Hoàn: Doanh thu tăng trưởng tốt, LNST 9 tháng
hoàn thành 76% kế hoạch

Năm 2014, IDV sẽ tập trung tái cơ cấu các khoản vốn đầu
tư kém hiệu quả tại nhiều dự án, nhằm lành mạnh hóa sức
khỏe tài chính. Đối với DA Thủy điện Trung Thu và Dự án
Sơn Long, IDV đặt mục tiêu thoái vốn bằng mức giá đầu tư
ban đầu. Trường hợp IDV cần vốn, thì giá chuyển nhượng
các dự án này có thể giảm tối đa 20% so với giá vốn đầu
tư. Dự kiến trong quý I/2014, IDV sẽ phát hành 665.152 cp
cho cổ đông hiện hữu
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Nhập siêu từ Trung Quốc đã không ngừng tăng kể từ năm 2000 đến nay, từ 210 triệu
USD (năm 2000) lên 19 tỷ USD (năm 2012). 10 tháng đầu năm, mức nhập siêu đã tăng
19,6 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng hơn 93 lần. Cụ thể: tốc độ tăng
nhập siêu từ 2001-2008 trên 85% đã giảm còn 17%/năm trong giai đoạn 2009-2013. Xét
về tỷ lệ giá trị nhập siêu/xuất khẩu cũng có chuyển biến rõ rệt từ năm 2008 tỷ lệ đạt 255%
và đến năm 2012 giảm 133%; nhóm hàng nguyên nhiên liệu khoáng sản giảm từ 55%
xuống còn 18,7%.

Tỷ giá đồng yên (JPY) so với USD tăng từ mức thấp nhất trong 6 tháng qua do các đồn
đoán về thời điểm Fed cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE). Tỷ giá JPY/EUR
lần đầu tiên vượt mốc 140 JPY/EUR kể từ 10/2008. Đồng euro tăng giá so với đồng USD
trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào 5/12. Vào 5 giờ chiều tại
New York, đồng yên tăng 0,4% lên 102,51 JPY/USD sau khi giảm xuống mốc 103,38
JPY/USD, mức thấp nhất kể từ 23/5. Tỷ giá đồng yên so với đồng euro tăng 0,1% lên
139,30 JPY/EUR, sau khi giảm xuống mức 140,03 JPY/EUR
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Tỷ giá JPY/USD tăng từ mức đáy của 6 tháng, euro tăng trước cuộc họp ECB
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Vốn đầu tư nước ngoài vào Thái Nguyên tăng kỷ lụcHAD ước vượt 30% kế hoạch lợi nhuận

này đến từ việc các doanh nghiệp DN đã tự cứu mình bằng cách xuất khẩu, bù đắp và
cân đối lại việc làm cho người lao động. Kết thúc tháng 11/2013, lượng thép xây dựng
của các đơn vị thành viên VSA đạt trên 400.000 tấn, tăng không đáng kể so với tháng
10. Theo quy luật thì quý IV là quý tăng trưởng khá hơn, bởi cuối năm các công trình
được đưa vào xây dựng nhiều hơn. Với kết quả này, dự kiến năm 2013 ngành thép sẽ
đạt được con số tăng trưởng 3% theo đúng dự định đặt ra.

với năm 2012 khiến cho lợi nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 2,2%.
Trong khi đó các chi phí đều tăng khá cao, đặc biệt là chi
phí tài chính với mức tăng 51,1% tương đương 25,1 tỷ đã
khiến cho LNST của VHC trong 9T2013 giảm 14%, dừng lại
ở con số 160,4 tỷ, hoàn thành 76,4% kế hoạch.

Trong năm 2013, HAD ước đạt lợi nhuận sau thuế khoảng
26 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ
thông qua. Sản lượng tiêu thụ bia hơi của HAD trong năm
2013 có phần sụt giảm so với năm ngoái, nên lợi nhuận dù
cao so với kế hoạch đề ra nhưng lại thấp hơn nhiều so với
mức thực hiện trong năm 2012. HAD cho biết, trong thời
gian tới, Công ty sẽ tăng cường khâu quảng bá và khuyến
mại để tăng lượng tiêu thụ sản phẩm bia chai, đồng thời, sẽ
đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị sản xuất để đạt hiệu quả
sản xuất cao hơn.

+/-

-0.76%

Theo thống kê mới nhất của tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên đã thu
hút được 18 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3,3 tỷ USD;
số vốn FDI thực hiện ước đạt gần 1 tỷ USD và 1.300 tỷ đồng. Kết quả thu hút đầu tư FDI
"kỷ lục" này đã đưa Thái Nguyên xếp thứ hai trong cả nước năm 2013 về mức vốn thu
hút đầu tư. Dự án đầu tư FDI nổi bật nhất trong năm 2013 tại Thái Nguyên là dự án Tổ
hợp công công nghệ cao Samsung Thái Nguyên (SEVT) của Tập đoàn Samsung (Hàn
Quốc) tại Khu công nghiệp Yên Bình (Phổ Yên) với tổng diện tích đất sử dụng hơn 100ha
và số vốn đầu tư lên hơn 3 tỷ USD. Dự kiến, đầu năm 2014, Nhà máy sản xuất điện thoại
di động của SEVT sẽ đi vào hoạt động và đưa ra thị trường những sản phẩm đầu tiên.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 17h00 ngày 04/12/2013) Trang 1
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.74

69

VN-Index dừng lại ở mức 510,88 điểm, giảm 0,74 điểm (-0,14%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 111,829 triệu đơn vị, trị giá 1.489,12 tỷ đồng.
Toàn sàn có 116 mã tăng, 104 mã giảm và 83 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 0,8 điểm (-0,14%) xuống còn 570,91 điểm, với 11 mã 
tăng giá, 12 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Nhiều mã trụ cột trên sàn
HOSE như BVH, VNM, VCB, STB, MSN, MBB… đã đồng loạt lùi xuống
dưới mốc tham chiếu. VCB giảm 1,1% xuống 28.100 đồng/CP. MSN
giảm 0,6% xuống 82.500 đồng/CP. VNM và BVH đều đã giảm 0,7%.
Chiều ngược lại, sắc xanh tiếp tục được duy trì trên các mã CTG, SSI,
PVT, KDC… Sau khi có nhiều dự đoán PVT sẽ được các quỹ ETF đưa
vào danh mục trong đợt tái cơ cấu lần này, thì phiên hôm nay, mã này
tiếp tục tăng mạnh 1,6% lên 12.600 đồng/CP và khớp được tới 4,27
triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã SSI tăng nhẹ 0,6% lên 17.900 đồng/CP
và cũng khớp được 2,05 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HOSE là COM tăng 1.700 đồng (+6,97%) lên 26.100 đồng/cp, khối
lượng giao dịch đạt 30 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 66,12 điểm, tăng 0,49 điểm (0,74%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 60,747 triệu đơn vị, trị giá 471,64 tỷ đồng.
Toàn sàn có 129 mã tăng, 73 mã giảm và 176 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 1,46 điểm (1,17%), lên mức 125,69 điểm, với 20
mã tăng, 4 mã giảm và 6 mã đứng giá. Không như trên sàn HOSE, các
cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như ACB, SCR, VND, VCG,
KLS, LAS… vẫn tiếp tục tăng giá giúp duy trì khá vững sắc xanh của
chỉ số HNX-30 Index. Trong đó, mã SCR có thanh khoản mạnh nhất
sàn HNX khi khớp được trên 5,64 triệu đơn vị. VCG tăng mạnh 5,9%
lên 10.700 đồng/CP và cũng khớp được tới 4,94 triệu đơn vị. Bên cạnh
đó, mã HUT bất ngờ tăng trần và có khối lượng khớp lệnh đột biến, đạt
3,97 triệu đơn vị trong khi không còn dư bán. Chiều ngược lại, một số
mã như SHB, PVE, PLC… lại lùi xuống dưới mốc tham chiếu. SHB
giảm 1,4% xuống 7.000 đồng/CP và khớp được 3,39 triệu đơn vị. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là APS, tăng 300 đồng (+7,89%) lên
4.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.598.520 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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6,451,530 1,338,500

9,180,570

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán 6,4 triệu đơn vị, mua vào 9,2
triệu đơn vị, trong đó mã KDH được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
4.825.010 đơn vị. Hiện KDH đứng ở mức giá 13.200 đồng/cp (+6,5%),
tổng khối lượng giao dịch đạt 59.060 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư
nước ngoài mua vào 2.197.800 đơn vị và bán ra 1.338.500 đơn vị. 

2,197,800

66.12
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

Đà tăng tạm thời chững lại sau khi Vn-Index tiếp cận
ngưỡng 515 điểm. Đóng cửa phiên nay, Vn-Index để
mất 0.74 điểm xuống 510.88 điểm, trong phiên có lúc
chỉ số có lúc đạt 513.4 điểm vẫn kém mức cao nhất của
phiên trước đó là 514.83 điểm. Thanh khoản phiên nay
giảm nhẹ so với phiên trước đó với giá trị khớp lệnh đạt
hơn 1300 tỷ đồng. Kết thúc phiên nay bằng cây nến đỏ
thân nhỏ nằm gọn trong cây nến xanh phiên trước đó
cho thấy tâm lý thận trọng tại ngưỡng kháng cự. Chỉ
báo RSI vẫn đang trong đà tăng lên vùng 70 nhưng đà
tăng không mạnh. Trong khi MACD vẫn cắt phía trên
đường tín hiệu cho thấy xu thế thị trường vẫn tích cực.
Dải Bollinger cũng vẫn mở rộng lên phía trên ủng hộ xu
thế tăng điểm. Tuy nhiên, áp lực bán tại vùng 515 điểm
vẫn là lo ngại cho đường giá trong thời gian tới. Dự báo
phiên kế tiếp, đường giá sẽ test ngưỡng 515 điểm này
với khả năng dao động hẹp.

460 điểm
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Trái ngược với sàn Hose, sàn HNX tiếp tục phiên khởi
sắc với cây nến xanh thân dài nối tiếp phiên tăng mạnh
trước đó. Tuy nhiên mức điểm cao nhất phiên nay HNX-
Index đạt được cũng chỉ bằng mức điểm cao nhất của
chỉ số này ở phiên kế tiếp, đây cũng là giá đóng cửa,
đứng tại 66.12 điểm. Phiên hôm qua là phiên tiếp tục
mở ra xu thế tăng giá cho sàn HNX với việc dải
Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên và chấm dứt 2
phiên điều chỉnh nhẹ liên tiếp. Có thể thấy nhịp điều
chỉnh khá ít ở 2 phiên ngắn ngủi vừa qua là điểm bất
ngờ với thị trường. Sự trở lại ở nhóm cổ phiếu chứng
khoán đã khuấy động sàn này. Các chỉ báo cho tín hiệu
tích cực khi MFI cũng tăng vào vùng quá mua, RSI
cũng tăng mạnh lên vùng quá mua, trong khi MACD
quay hướng khi đang gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu. Hiện tại xu thế trên sàn này vẫn đang tích cực,
và dự kiến HNX-Index có thể tiến lên ngưỡng 67 điểm. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 530 điểmMạnh 460 điểm

470 điểm
505 điểm
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Sau phiên giao dịch khởi sắc trước đó, áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên hôm nay. Cả 2 chỉ số đóng cửa
trái chiều. Trong khi Vn-Index điều chỉnh giảm nhẹ do ảnh hưởng việc giảm điểm từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
thì HNX-Index lại tăng 0.74% lên 66.12 điểm. Tổng thanh khoản trên 2 sàn giảm nhẹ so với phiên trước. 

THỨ NĂM

05/12/2013

Chứng khoán Châu Á giảm khi đồng Yên lên giá kìm hãm cổ phiếu các công ty xuất khẩu Nhật Bản và khi nhà
đầu tư chốt lãi do hệ số P/E tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng. Lúc 13h12 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương giảm 1% xuống 140,33 điểm, với cả 10 nhóm ngành giảm giá. Cổ phiếu bị bán ra khi nhà
đầu tư lo ngại thị trường đang được định giá ở mức cao. Tính đến phiên trước, tỷ lệ P/E của chỉ số MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương đứng ở mức 14 lần, mức cao nhất kể từ tháng 5. Theo giới phân tích, trong bối cảnh ngân
hàng trung ương Mỹ có thể sắp thay đổi chính sách tiền tệ thì việc định giá cao đang khiến cho cổ phiếu cũng
như các kim loại quý trở thành các loại tài sản dễ chịu tác động tiêu cực nhất. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm
mạnh 1,7% trong phiên này sau khi đồng Yên hôm trước chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm. Chỉ số Nikkei 225 giảm
2,2%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Toyota Motor Corp., hãng chế tạo xe hơi lớn nhất Châu Á, giảm
1,7% xuống 6.280 Yên. Cổ phiếu của Toppan Printing Co. mất 6,7% trên thị trường Tokyo sau khi hãng tuyên
bố sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 80 tỷ Yên. Cổ phiếu của Speco Co. tăng 5,7%, dẫn đầu mức tăng
của các cổ phiếu ngành quốc phòng Hàn Quốc, sau khi hai luật sư nói người chú bác Jang Song Thaek của nhà
lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có lẽ đã bị loại khỏi chức phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng.

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

Hôm nay dòng tiền bất ngờ đổ dồn vào các cổ phiếu bất động sản, xây dựng với đường độ mạnh. Hầu hết các
cổ phiếu trong nhóm ngành này đều tăng mạnh, đặc biệt các cổ phiếu ở HNX. Chỉ số mới cho nhóm ngành xây
dựng của HNX hôm nay tăng 2.47%, trong khi nhóm ngành tài chính chỉ tăng 0.84%. Thậm chí HNX30-Index
cũng chỉ tăng 1.19% dù khá nhiều mã bất động sản nằm trong rổ này. HNXFF chỉ tăng 0.76%. Quy mô giao dịch
của HNX hôm nay cao nhất trong 9 phiên đạt hơn 460 tỷ đồng, tăng 43% so với phiên trước. Dòng tiền vào
mạnh dòng bất động sản hôm nay được giải thích là do nhận định thị trường bất động sản Việt Nam đã thoát
đáy được đăng tải trên báo nước ngoài đã khiến nhà đầu tư phản ứng tích cực. Trong nhóm này có VCG và
HUT tăng mạnh ngay trong phiên sáng, đặc biệt HUT đạt thanh khoản cao nhất trong 1 năm nay với gần 4 triệu
cổ phiếu. Hôm nay nhìn chung giao dịch cả 2 sàn đều tích cực, tuy áp lực bán mạnh xảy ra về cuối phiên khiến
Vn-Index giảm nhẹ. Nhưng phiên nay, nguyên nhân của việc Vn-Index đỏ về cuối phiên chủ yếu từ nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn giảm điểm như BVH, MSN, VIC và VNM, trong khi số lượng mã tăng điểm lớn hơn số lượng
mã giảm điểm. Bên sàn HNX thì xu thế tích cực hơn về cuối phiên với dòng tiền mỗi lúc mạnh lên trước áp lực
bán không kém. Đánh giá hiện tại xu thế trên 2 sàn tích cực sau phiên giao dịch sôi động trước đó chấm dứt xu
thế điều chỉnh trên HNX.

Chúng tôi đánh giá 2 chỉ số vẫn đang trong xu thế tích cực và chấm dứt chuỗi phiên điều chỉnh. Tuy nhiên, Vn-
Index vẫn chịu ảnh hưởng nhiều từ các chỉ số vốn hóa lớn nên việc bứt phá khỏi ngưỡng 515 vẫn đang gặp khó
khăn trong khi sự phân hóa vẫn diễn ra mạnh mẽ. Chỉ số HNX-Index test thành công ngưỡng 65 điểm và khả
năng có thể tiến tới ngưỡng 67 điểm trong thời gian tới. Nhà đầu tư thực hiện mua vào trong những phiên điều
chỉnh, hạn chế mua đuổi trong những phiên tăng điểm khi các chỉ số này đang tiến tới vùng kháng cự. 
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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.




