
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) tổng số nhân công XK lao động đến 
hết tháng 11 năm 2013 là 78.664 người, đạt 92,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Riêng tháng
11, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 8.411 người, trong đó 3.058 là lao
động nữ. Các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia tiếp tục dẫn đầu số
lượng xuất khẩu lao động trong tháng 11. Cụ thể, thị trường Đài Loan là 4.319 lao động
(1.796 lao động nữ), Nhật Bản 989 (425 nữ), Hàn Quốc 697 (155 nữ), Malaysia 654 (215
nữ), Liên bang Nga: 23 (7 nữ), UAE: 582 (14 nữ), Lào 208 (56 nữ), Campuchia 179 (52
nữ), Macao 271 (262 nữ), và các thị trường khác. Riêng thị trường Hàn Quốc, trong tháng
11, đã có 697 lao động được quay lại Hàn Quốc làm việc.

PXS đã ký hợp đồng vay LienvietpostBank 480 tỷ đồng từ
2012 với kỳ hạn 6 năm. Lãi suất vay là 11,5% năm. Hiện dư
nợ của PXS tại ngân hàng này 313,2 tỷ đồng. PXS sẽ trả
trước 160 tỷ đồng cho ngân hàng với nguồn trả nợ được lấy
từ tiền thu được từ tăng vốn điều lệ 2013 là 93,693 tỷ đồng,
từ thoái vốn tại PVPIPE 55,084 tỷ đồng và từ hoạt động
SXKD năm 2013 là 11,22 tỷ đồng. Sau khi trả nợ, hệ nợ nợ
dài hạn trên tổng tài sản của PXS cũng sẽ giảm từ 0,47
xuống 0,28.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch Đầu tư, năm 2013, đầu tư trực
tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam là 2.103 dự án với số vốn lên tới 34.526 triệu USD. Kim
ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản dự kiến đạt 29 tỷ USD vào

VIP sẽ góp 33 tỷ đồng tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Vận tải
hóa dầu . Được biết, công ty VP sẽ phát hành riêng lẻ 65 tỷ
đồng trong đợt chào bán cổ phần này. Trong khi đó, VIP

Tại hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2014-
2015 là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt 10,5- 11% năm; tốc độ tăng
trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 12-12,5%; tốc độ tăng trưởng giá trị
gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 8,5- 9%; tốc độ tăng trưởng giá trị của ngành
nông nghiệp bình quân 5%/năm...Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên
Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian tới thành phố
cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ổn định và
bền vững. Tuy nhiên, thành phố không nên đặt quá nặng mục tiêu về lượng mà cần quan
tâm đặc biệt đến chất lượng tăng trưởng.

Tăng trưởng TPHCM cần quan tâm chất lượng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đã đạt 92,5% kế hoạch xuất khẩu lao động năm 2013VNPT lãi tăng gần 80% 

Đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt 34,5 triệu USD 

PXS trả nợ trước hạn 160 tỷ đồng 

VIP chi 33 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Vận tải hóa
dầu 

tính đến hết 30/11, tình hình kinh doanh vẫn đảm bảo theo
đúng kế hoạch và lợi nhuận tăng 76%. Con số cụ thể chưa
được lãnh đạo tập đoàn tiết lộ. Trước đó trong năm 2012,
VNPT đạt doanh thu 130.000 tỷ đồng, lợi nhuận 8.500 tỷ
đồng. Về doanh thu, kết quả 9 tháng đầu mới tăng 1% so
với cùng kỳ, trong đó dịch vụ giá trị gia tăng nội dung tăng
mạnh nhất (45%). Dịch vụ băng rộng cáp quang cũng khởi
sắc với 26% tăng trưởng và tiếp tục phát triển tốt về số
lượng thuê bao.
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Theo khảo sát của Bloomberg, chương trình cải cách kinh tế lớn nhất của Trung Quốc kể
từ thập niên 90, sẽ chỉ giúp GDP tăng thêm gần 0,5% trong thập kỷ này. Các chuyên gia
kinh tế cho rằng Trung Quốc có thể sẽ phải thực hiện chương trình kích thích kinh tế để
đạt được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 7% trong 5 năm tới. Theo Trung tâm Thông tin Nhà
nước Trung Quốc, chính phủ có thể sẽ đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2014
ở mức 7%. Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cũng cho rằng mục tiêu GDP của Trung
Quốc sẽ vào khoảng 7% trong năm 2014.

Tỷ giá USD so với đồng euro (EUR) hướng tới tuần giảm giá thứ 4 do các nhà đầu tư chờ
đợi số liệu việc làm của Mỹ được công bố ngày hôm nay để dự đoán thời điểm Cục dự trữ
Liên bang (Fed) cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE). Hôm qua (5/12), đồng
euro tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt sau khi Ngân hàng Trung ương châu
Âu (ECB) kiềm chế nới lỏng chính sách tiền tệ. Đồng yên tăng giá so với USD trước khi
Nhật Bản công bố số liệu GDP vào tuần sau. Theo Bộ lao động Mỹ, 185.000 việc làm mới
được tạo ra trong tháng trước.
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Bán thành công 14.800 lượng vàng đấu thầu NSC: Tăng vốn lên 152 tỷ để thâu tóm công ty cùng
ngành 

gạ g ạ g p g g ệ ậ ự ạ ỷ
năm 2013. Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) với
4.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại châu Á – châu Đại Dương; trong đó có
hơn 250 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy: hơn 65,9% doanh nghiệp
Nhật Bản tại Việt Nam có ý định mở rộng sản xuất kinh doanh trong 1 – 2 năm tới. Phần
lớn đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đã
giúp Việt Nam phát triển các ngành công nghiệp…

g g ợ p y g ,
hiện đang sỡ hữu 40,81% vốn của công ty và VIP quyết định 
sẽ tiếp tục đầu tư góp vốn 33 tỷ đồng. Hiện VIP đang rất dồi
dào tiền mặt, tính đến ngày 30/9, VIP có số dư tiền và các
khoản tương đương tiền là 106 tỷ đồng. Vì vậy, việc thực
hiền quyền mua sẽ không ảnh hưởng tới thanh khoản của
công ty.

NSC thông qua phương án tăng VĐL lên 152.5 tỷ đồng. Cty
sẽ phát hành 5,014,919 cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ
2:1 với mức giá 65,000 đồng/cp. Đồng thời phát hành
250,243 cp cho cán bộ công nhân viên theo chương trình
ESOP với giá 10,000 đồng/cp. Tổng số tiền huy động được
khoảng 328 tỷ đồng, NSC sẽ dành 200 tỷ đồng đầu tư nâng
tỷ lệ sở hữu tại các cty mục tiêu cùng ngành trên 51% vốn
và các công ty có cùng chuỗi giá trị sản xuất lên trên 25%
vốn...

+/-

+0.13%

Ngày 6/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng
lần thứ 73 với khối lượng gọi thầu 15.000 lượng. Kết quả, 14.800 lượng trên tổng số
15.000 lượng chào thầu đã được 14 thành viên là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN mua thành công. Giá trúng
thầu cao nhất là 35,24 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 35,21 triệu đồng/lượng. Mức giá trên
cao hơn giá gom vào của doanh nghiệp cùng thời điểm. Phiên này ế 200 lượng, là phiên
thứ 9 liên tiếp còn thừa vàng. Như vậy, từ 28/3 đến 6/12/2013, sau 73 phiên đấu thầu, đã
có 1.770.200 lượng vàng trúng thầu trên tổng số 1.882.000 lượng chào thầu.

CHỈ SỐ

+30.53

-9.95

-68.26

4,033.17

0,00

Nikkei 225

(Cập nhật 17h00 ngày 06/12/2013) Trang 1



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

0.09

76

VN-Index dừng lại ở mức 510,12 điểm, tăng 0,09 điểm (0,02%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 78,639 triệu đơn vị, trị giá 1.085,25 tỷ đồng,
giảm khoảng 21,23% so với giá trị giao dịch phiên trước đó. Toàn sàn
HOSE có 108 mã tăng, 102 mã giảm và 93 mã đứng giá. Chỉ số VN30-
Index tăng 0,93 điểm (0,16%) lên mức 570,11 điểm, với 12 mã tăng
giá, 9 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Phiên hôm nay, dòng tiền trên
HOSE đã không chỉ còn tập trung vào một số ít mã, mà dàn trải đều
hơn. Mã FLC tăng 2,5% lên 8.200 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất
sàn HOSE, đạt gần 4,05 tỷ đồng. Đáng chú ý, mã KMR trong cả phiên
hôm nay có dư bán giá sàn ở mức rất cao, nhưng do cổ phiếu này đã
không còn thu hút được nhà đầu tư như trong đợt tăng nóng vừa qua,
nên chỉ khớp được vỏn vẹn 262.500 đơn vị và trắng bên mua. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HOSE là TDW tăng 1.100 đồng (+6,96%) lên
16.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 10 đơn vị

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 66,09 điểm, tăng 0,02 điểm (0,03%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 32,878 triệu đơn vị, trị giá 254,15 tỷ đồng, giảm
21,7% so với giá trị giao dịch phiên hôm qua. Toàn sàn có 108 mã tăng,
97 mã giảm và 173 mã đứng giá. Trái lại, chỉ số HNX30-Index giảm
0,41 điểm (-0,33%), xuống còn 124,95 điểm, với 10 mã tăng, 13 mã
giảm và 7 mã đứng giá. Các cổ phiếu như ACB, VND, SHB, SHS,
LAS… đã đồng loạt giảm giá. Trong đó, SHS giảm 1,6% xuống 6.200
đồng/CP và khớp được 1,06 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, mã SCR
giảm 1,4% xuống 7.200 đồng/CP và là mã có thanh khoản mạnh nhất
sàn HNX, đạt trên 4 triệu đơn vị. Mã SHN đã tăng trần 4 phiên liên tiếp,
trong khi vẫn còn dư mua giá trần lên tới 3,02 triệu đơn vị. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HNX là NVC, tăng 100 đồng (+11,11%) lên 100
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 449.100 đơn vị.
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Trang 2

1,152,140 155,555

2,398,730

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài bán 1,15 triệu đơn vị, mua vào 2,4
triệu đơn vị, trong đó mã GMD được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
582.910 đơn vị (chiếm 85,1% tổng khối lượng giao dịch).Trên HNX, nhà
đầu tư nước ngoài mua vào 308.500 đơn vị và bán ra 155.555 đơn vị,
trong đó mã PVG bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 35.000
đơn vị (chiếm 5,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 9.300
đơn vị. 
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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index tăng nhẹ
0.09 điểm lên 510.12 điểm. Phiên giao dịch hôm nay,
tâm lý thận trọng vẫn còn duy trì thể hiện ở biên độ dao
động hẹp và thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng giá trị
giao dịch đạt hơn 1000 tỷ đồng, giảm tới hơn 30% so
với phiên trước đó. Nỗ lực vượt ngưỡng 515 điểm bất
thành đã khiến Vn-Index vẫn hình thành các cây nến
nhỏ sát dưới ngưỡng này và chưa thực sự bứt phá. Tín
hiệu hiện tại vẫn tích cực khi dải Bollinger vẫn mở rộng
lên phía trên cùng với RSI và MFI vẫn đang trong xu thế
tăng lên vùng quá mua. Tuy nhiên MACD vẫn nằm phía
trên đường tín hiệu nhưng dao động hẹp, cùng với dải
Bollinger mở lên phía trên với góc mở hẹp và đồ thị khá
thoải cho thấy dòng tiền vào chưa thực sự mạnh và đồ
thị lên theo hình zig zắc. Ngưỡng 515 điểm vẫn là
ngưỡng cản hiện tại với Vn-Index. 
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HNX-Index kết thúc một tuần tăng điểm, với 3 phiên
tăng và 2 phiên giảm nhưng 2 cây nến đỏ này chỉ là nhịp
điều chỉnh nhẹ trong xu thế tăng điểm. Phiên giao dịch
cuối tuần kết thúc bằng cây nến xanh thân nhỏ cho thấy
tâm lý giằng co thận trọng khi HNX-Index đang tăng vào
vùng 67 điểm. Với 4 phiên cuối tuần đã giúp dải
Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên một cách rõ rệt
sau khi co lại tuần trước đó. RSI vẫn đang trong vùng
quá mua và chưa có tín hiệu sụt giảm, MACD vẫn đang
nằm phía trên đường tín hiệu là điểm tích cực. Bên
cạnh đó MFI đang trong vùng quá mua cho thấy dòng
tiền vẫn khá mạnh mẽ và việc thanh khoản sụt giảm
chưa thể hiện dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Tín hiệu
quá mua xuất hiện ở chỉ báo STO cho thấy khả năng có
điều chỉnh khi HNX-Index tiếp cận ngưỡng 67 điểm.
Hiện tại xu thế tăng điểm vẫn duy trì trên sàn này. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/12/2013

Tiếp tục giao dịch thận trọng trong phiên giao dịch cuối tuần. Cả 2 sàn xanh nhẹ với thanh khoản sụt giảm mạnh
với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1300 tỷ đồng. Kết thúc phiên, Vn-Index đứng tại 510.12 điểm, trong khi HNX-
Index vẫn giữ trên mốc 66 điểm đứng tại 66 09 điểm Xu thế vẫn đang tích cực trên 2 sàn nhưng tâm lý thận

THỨ HAI

09/12/2013

Chứng khoán Châu Á có phiên biến động nhẹ khi số liệu kinh tế cải thiện của Mỹ làm dấy lên dự đoán rằng Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sớm tiến hành giảm kích thích. Mỹ vừa công bố kinh tế nước này tăng
trưởng 3,6% trong quý 3, tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2012, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất
ngờ giảm trong tuần trước. “Chúng ta đã chứng kiến một loạt các số liệu kinh tế rất tốt từ Mỹ trong những tuần
gần đây và điều đó ám chỉ FED đang tiến gần hơn đến việc giảm kích thích,” giám đốc nghiên cứu Mark Lister
của hãng Craigs Investment Partners nhận định. Thị trường Châu Á cũng có phần biến động khi những người
biểu tình tại Thái Lan nói họ sẽ nối lại các cuộc biểu tình. Lúc 11h33 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương tăng 0,1% lên 139,60 điểm, sau khi có lúc giảm 0,1%. Chỉ số này đang hướng tới mức giảm 1,7%
trong cả tuần này.  Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Qantas Airways giảm 3,3%, sau khi đã giảm 11% trong 
phiên trước, sau khi Standard & Poor’s hạ xếp hạng của hãng hàng không lớn nhất Australia xuống mức không
khuyến nghị đầu tư. Cổ phiếu của Nufarm giảm 1,8% trên thị trường Sydney sau khi Credit Suisse Group AG hạ
xếp hạng của hãng cung cấp hóa chất nông nghiệp này. Cổ phiếu của Advantest Corp tăng 5,2% nhờ tin việc cắt
giảm chi phí giúp hãng chế tạo thiết bị bán dẫn của Nhật Bản này tiến tới điểm hòa vốn.

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.

Index vẫn giữ trên mốc 66 điểm, đứng tại 66.09 điểm. Xu thế vẫn đang tích cực trên 2 sàn nhưng tâm lý thận
trọng sẽ khiến thị trường có nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn.

Trang 4

Cũng giống như phiên giao dịch trước đó, thị trường tiếp tục có phiên giao dịch phân hóa mạnh. Đà tăng điểm
chỉ xuất hiện ở một số mã đã có lịch sử dòng tiền vào mạnh như REE, PPC, HSG. Trong giai đoạn vừa qua, các
nhóm cổ phiếu luân phiên tăng điểm đang tạo sự đồng thuận cho cả thị trường và mặt bằng giá ở nhiều mã đã
tăng khá mạnh so với giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua. Hoạt động của khối ngoại trong tháng vừa
qua đã không còn sôi động như tháng 9 và tháng 10, trong khi dòng tiền trên thị trường tăng mạnh chủ yếu xuất
phát từ dòng tiền khối nội. Tuy nhiên, trong tuần kế tiếp, ETFs sẽ bắt đầu review danh mục và quá trình review
sẽ kết thúc vào tuần sau đó tức ngày 20.12.2013. Chính vì thế, kỳ vọng sẽ có dòng tiền mới vào thị trường khiến
thị trường sẽ sôi động hơn. Và những mã đáp ứng điều kiện FTSE đặt ra là vốn hóa, thanh khoản, free float và
room còn lại được kỳ vọng dòng tiền vào mạnh. Theo phân tích của một số chuyên gia thì PVT có khả năng cao
được vào trong quỹ này. Trong khi một số mã có nguy cơ bị loại ra khỏi danh mục sẽ là đối tượng bị bán mạnh.
Trong lần cơ cấu này, nhiều người đánh giá khả năng giảm tỷ trọng hoặc loại bỏ mã trong danh mục hơn là bổ
sung. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là ý kiến chủ quan, vấn đề còn phải xem động thái của các quỹ như thế nào trong
cuối giờ chiều nay. Bên sàn Hose, đứng trước ngưỡng kháng cự 515 điểm, Vn-Index tiếp tục các phiên thận
trọng với cây nến hẹp dao động dưới ngưỡng kháng cự này. Nhóm cổ phiếu Bluechips lại giao dịch kém sôi
động, thậm chí còn giảm điểm là lực cản của chỉ số. Trong khi HNX-Index đang tiến tới ngưỡng 67 điểm là
ngưỡng cao nhất trong hồi tháng 5 vừa qua. Vì vậy khả năng thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn
trước khi bứt phá các ngưỡng kháng cự này là có cơ sở.

Với tâm lý thận trọng duy trì khi ngưỡng kháng cự chưa được bứt phá. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn
hạn có thể chốt lời dần trong những phiên tăng điểm tới. Trong khi xu thế vẫn tích cực nhà đầu tư dài hơi hơn có
thể canh mua vào ở nhịp điều chỉnh ngắn hạn chờ các chỉ số này bứt phá các ngưỡng kháng cự trước mắt. 

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.




