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HĐQT NDN vừa thông qua kết quả ước đạt được trong năm
2013. Cụ thể, tổng doanh thu NDN cả năm ước đạt 149,16
tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch năm; LNTT ước đạt
26,89 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 62% và LNST 19,5 tỷ
đồng, hoàn thành vượt 57% kế hoạch năm. Được biết,
9T2013, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt
109,45 tỷ đồng, tăng 15,78% cùng kỳ; LNST 16,76 tỷ đồng,
tăng 265,9% cùng kỳ và hoàn thành vượt kế hoạch năm
34,84%.
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Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội TP năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014, Phó chủ tịchUBND
TPHCM Nguyễn Thị Hồng, cho biết năm 2013 tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt hơn
764.000 tỷ đồng, tăng 9,3% - cao hơn cùng kỳ năm 2012 tăng 9,2%. Theo thống kê, mức
tăng của từng quý theo hướng quý sau cao hơn quý trước (mức tăng tương ứng của từng
quý là 7,6%, 8,1%, 10,3% và 10,7%). Năm 2014 TP đưa ra 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội
môi trường… Trong đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn dự kiến tăng 9,5-
10%. Tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm 31% GDP; giải
quyết việc làm cho 265.000 lượt người, số lao động được tạo việc làm mới 120.000
người.

TPHCM: Năm 2014 dự kiến GDP tăng 9,5-10% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tổng chi xây dựng cơ bản 11 tháng ước 160.000 tỷ đồng NDN dự kiến vượt 57% kế hoạch lợi nhuận

Vay nước ngoài 795 triệu USD cho Nhiệt điện Thái Bình 2

HSG ước lãi sau thuế 67,5 tỷ đồng

Thiếu nhân sự, MHBS bị phạt 7,5 triệu đồng

Chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt
164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó,
Ngân sách Nhà nước đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp
bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách
đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ
trợ các DN hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia. Trong 11 tháng, tiến độ
thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể
số ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai
đoạn 2006 - 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán. 

tháng 11, tình hình kinh doanh của HSG tốt hơn tháng 10
khi mà các chỉ tiêu đều tăng. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt
61.077 tấn (trong đó xuất khẩu là 28.256 tấn), doanh thu
thuần 1.137,5 tỷ đồng và LNST 35 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng
đầu niên độ, HSG đạt 114.394 tấn sản lượng tiêu thụ (trong
đó xuất khẩu là 53.113 tấn), 2.166,1 tỷ đồng doanh thu
thuần và 67,5 tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2012,
doanh thu thuần kỳ này tăng khá mạnh nhưng LNST lại
giảm nhẹ. 

Sáng nay (9/12), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lễ ký các Hợp đồng tín
dụng trị giá hơn 795 triệu USD, bao gồm: - Hợp đồng tín dụng xuất khẩu vay trực tiếp từ
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) trị giá 330 triệu USD. - Hợp đồng vay
thương mại có bảo hiểm tín dụng của KEXIM trị giá 270 triệu USD. - Hợp đồng vay

UBCK đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với
MHBS. Cụ thể, MHBS đã bị phạt 7,5 triệu đồng do không bố
trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ
kinh doanh theo quy định. Ngoài ra, MHBS còn bị phạt thêm
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Theo Bộ Tài chính, tình hình thu nội địa thực hiện tháng 11 ước 44.540 tỷ đồng; luỹ kế thu
11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo
Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng thu cân đối Ngân sách Nhà nước
thực hiện tháng 11 ước 67.500 tỷ đồng. Luỹ kế thu 11 tháng ước 698.260 tỷ đồng, đạt
85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ
năm 2012. Trong đó, thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng; bao gồm
1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán năm 2013
và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán. Giá dầu
thanh toán bình quân trong kỳ đạt khoảng 113 USD/thùng, sản lượng thanh toán đạt gần
1.160 nghìn tấn.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,020.20

Tổng thu Ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt 698.260 tỷ đồng11 tháng, TRC đạt gần 207 tỷ đồng lợi nhuận

thương mại nước ngoài trị giá hơn 195 triệu USD. Đây là khoản vốn Petrovietnam vay để
thanh toán việc mua thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bao gồm: máy
phát, lò hơi và các máy móc thiết bị phụ trợ do Tổ hợp nhà thầu Sojtiz (Nhật Bản) –
Daelim (Hàn Quốc) cung cấp. Đồng thời, phục vụ việc xây dựng và lắp đặt thiết bị của nhà
máy nhiệt điện Thái Bình 2 công suất 1200MW tại huyện Thái Thụy.

7,5 triệu đồng do không thực hiện báo cáo UBCK, Sở giao
dịch chứng khoán về nội dung thông tin Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên các năm 2011, 2012 đã được
công bố. Như vậy, MHBS bị phạt tổng cộng là 15 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 11/2013, Công ty đạt 206,9 tỷ đồng lợi
nhuận, trong đó lợi nhuận tháng 11 là hơn 15 tỷ đồng do giá
bán bình quân trong tháng 11 sụt giảm mạnh, bình quân chỉ
đạt hơn 40 triệu đồng/tấn. TRC dự kiến hoàn thành chỉ tiêu
doanh thu năm 2013 là 901,4 tỷ đồng, nhưng kế hoạch
LNTT 256,94 tỷ đồng có thể chỉ gần đạt. Công ty vẫn sẽ trả
cổ tức năm 2013 ở mức 30%. Trong tháng 12 này, TRC sẽ
khai thác thêm 1.460 tấn cao su tại ba nông trường Gò Dầu,
Cầu Khởi và Bến Củi; mức tiêu thụ trong tháng 12 dự kiến
đạt 2.760 tấn. 
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Thặng dư thương mại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 4 năm
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Tỷ giá JPY/USD tăng ngày thứ 2 do lo ngại Fed giảm quy mô gói QE

Thặng dư thương mại trong tháng 11 của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong hơn 4
năm do xuất khẩu tăng vượt dự đoán giúp cho Trung Quốc tiếp tục đà phục hồi kinh tế.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại tăng lên mức 33,8 tỷ USD do
xuất khẩu tăng 12,7% so với cùng kỳ, và nhập khẩu tăng 5,3%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng
3% trong tháng 11, thấp hơn so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Xuất khẩu tăng
cao giúp cho Trung Quốc đẩy mạnh các cải cách kinh tế được đề ra tại Hội nghị Trung
ương 3. 

Tỷ giá USD so với đồng yên tăng ngày thứ 2 liên tiếp do các nhà đầu tư lo ngại Cục dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE) trong
tháng này. Tỷ giá đồng euro so với đồng yên tăng lên mức cao nhất trong 5 năm. Tỷ giá
đô la Australia (AUD) so với đồng nhân dân tệ (CNY) tăng ngày thứ 3 liên tiếp sau số liệu
cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua.
Vào 8:35 sáng tại Tokyo, USD tăng 0,2% lên 103,16 JPY/USD. Ngày 3/12, tỷ giá JPY/USD
chạm mốc 103,38 JPY/USD, đây là mức cao nhất kể từ 23/5.
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VN-Index dừng lại ở mức 511,23 điểm, tăng 1,11 điểm (0,22%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 102,308 triệu đơn vị, trị giá 1.559,95 tỷ đồng.
Toàn sàn có 111 mã tăng, 123 mã giảm và 69 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 3,1 điểm (0,54%) lên mức 573,21 điểm, với 12 mã
tăng giá, 5 mã giảm giá và 13 mã đứng giá. Tuy nhiên, càng gần tới
cuối phiên giao dịch, mức tăng của chỉ số VN-Index dần bị thu hẹp lại,
nguyên nhân là do hàng loạt các mã có vốn hóa lớn như GAS, VNM…
đã chìm trong sắc đỏ. VNM đã giảm 1,4% xuống 139.000 đồng/CP.
GAS giảm 0,8% xuống 64.500 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ,
các mã FLC, ITA, KMR, SAM…đều đã đồng loạt giảm giá. Trong đó,
FLC giảm 1,2% xuống 8.100 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HOSE, đạt hơn 6,03 triệu đơn vị. Trong khi đó, KMR đã chạm mức giá
sàn và cũng khớp được 4,2 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HOSE là PXM tăng 100 đồng (+8,33%) lên 1.300 đồng/cp, khối lượng
giao dịch đạt 75.320 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 6,6 triệu đơn vị, mua vào 5,2
triệu đơn vị, trong đó mã PPC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
554.650 đơn vị (chiếm 21% tổng khối lượng giao dịch). Hiện PPC đứng
ở mức giá 25.600 đồng/cp (+3,2%), tổng khối lượng giao dịch đạt
2.643.090 đơn vị. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào
1.710.000 đơn vị và bán ra 241.300 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 66,12 điểm, tăng 0,03 điểm (0,05%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 41,002 triệu đơn vị, trị giá 362,77 tỷ đồng. Toàn sàn
có 84 mã tăng, 118 mã giảm và 176 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index
tăng 0,59 điểm (0,47%), lên mức 125,54 điểm, với 10 mã tăng, 15 mã
giảm và 5 mã đứng giá. Các cổ phiếu như SHB, NTP, PGS, PVS, IDJ…
đã nhích lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, IDJ đã chạm mức giá trần
và không có dư bán. SHB tăng nhẹ 1,4% lên 7.000 đồng/CP và khớp
được 2,82 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các mã
VND, VGS, VCG, SHS, SCR, KLS… Phiên hôm nay, SCR giảm 1,4%
xuống 7.100 đồng/CP và có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất sàn HNX,
đạt trên 3,25 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX30, SHN tiếp tục tăng
kịch trần và có dư mua giá trần tới 2,17 triệu đơn vị trong khi không có
dư bán. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là ADC, tăng 1.300 đồng
(+9,85%) lên 14.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 1.200 đơn vị.
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Mạnh
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Giao dịch đuối dần về cuối phiên mặc dù mã cổ phiếu
lớn MSN còn dư trần về cuối phiên. Chốt phiên, Vn-
Index vẫn còn giữ được sắc xanh khi tăng nhẹ 1.11
điểm lên 511.23 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng
mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1500 tỷ đồng. Tuy
nhiên biên độ dao động của phiên nay nhìn tổng thể các
mã ở biên độ hẹp khi không nhận được sự đồng thuận
của các mã lớn. Ngưỡng kháng cự 515 điểm vẫn là
ngưỡng cản cho chỉ số ở thời điểm này. Các chỉ báo kỹ
thuật vẫn chưa cho tín hiệu mới. 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. Đường giá vẫn đang tích lũy
dưới ngưỡng 515 điểm, dự báo phiên kế tiếp đường giá
tiếp tục chinh phục ngưỡng này.
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Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, HNX-Index tăng nhẹ 
0.03 điểm lên 66.12 điểm. Thanh khoản phiên nay vẫn ở
mức tốt với giá trị giao dịch đạt hơn 360 tỷ đồng. Giao
dịch thận trọng trước ngưỡng kháng cự 67 điểm. Tuy
nhiên phiên nay dòng dầu khí vẫn thu hút dòng tiền khá
tốt khi thanh khoản của nhóm này tiếp tục ở mức cao.
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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Trung bình

Yếu

Trung bình

60 điểm

67 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng sau 3 phiên giảm điểm sau khi các báo cáo khả quan về việc làm của Mỹ và xuất
khẩu của Trung Quốc thúc đẩy niềm tin rằng việc cắt giảm kích thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ không
làm chệch hướng phục hồi kinh tế toàn cầu. Lúc 13h03 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
tăng 0,8% lên 140,58 điểm, sau khi trải qua tuần giảm nhiều nhất kể từ tháng 8. Cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số
này đều tăng, dẫn đầu là ngành công nghệ thông tin và công nghiệp. Số liệu cho thấy các công ty của Mỹ đã tạo
ra 203.000 việc làm trong tháng trước, cao hơn so với mức 185.000 việc làm được các nhà kinh tế dự đoán,
trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm là 7%. Trên thị trường Châu Á, số liệu cho
thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc lên 33,8 tỷ USD trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 1/2009.
Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,2% sau số liệu trên. Chỉ số Topix tăng mạnh
1,6% sau khi Văn phòng Nội các nước này công bố GDP của Nhật Bản tăng 1,1% trong quý 3. Những cổ phiếu
nổi bật: Cổ phiếu của Techtronic Industries Co., hãng chế tạo thiết bị điện có 73% doanh số từ thị trường Bắc
Mỹ, tăng 1,2% trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu của State Bank of India, ngân hàng lớn nhất Ấn Độ, tăng
1,8% khi chỉ số chứng khoán chủ chốt S&P BSE Sensex của nước này hướng tới mức đóng cửa cao kỷ lục. Cổ
phiếu của QBE Insurance Group giảm 22% sau khi công ty bảo hiểm lớn nhất Australia này dự báo bị lỗ khoảng
250 triệu USD.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 09/12/2013

Sau khi đón nhận danh mục cơ cấu của quỹ ETF ở cuối tuần trước đó, phiên nay những cổ phiếu được bổ sung
vào danh mục và tăng tỷ trọng thì được mua mạnh, trong khi cổ phiếu được bị giảm tỷ trọng trước đó phiên nay
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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.

Sau giai đoạn tăng trưởng, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh – đây là điều thường thấy của tất cả các thị
trường hàng hóa, tiền tệ và chứng khoán không ngoại lệ. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giảm dần tỷ trọng cổ
phiếu trong những phiên tăng điểm. Đặc biệt với những nhà đầu tư vẫn còn margin. Thị trường thực sự bớt rủi
ro khi Vn-Index vượt ngưỡng 515 điểm với đồng thuận của thanh khoản tăng cao. 

ụ g ỷ ọ g ợ ạ , g p ợ ị g ỷ ọ g p y
cũng bị bán mạnh rõ rệt. Thanh khoản phiên nay ở mức tốt nhưng biên độ dao động lại hẹp. Giao dịch theo kiểu
tích lũy dưới ngưỡng kháng cự. 

Trang 4

MSN nổi lên như một trụ đỡ cho HSX trong phiên nay, nhất là khi VNM mất giá trong khi GAS dao động phập
phù lúc tăng lúc giảm. Đặc biệt MSN xuất hiện thanh khoản đột biến. Thông tin được tăng tỉ trọng sở hữu đã tác
động mạnh đến cổ phiếu này. PVT cũng có diễn biến tương tự. Giao dịch của khối ngoại phiên nay tăng nhẹ so
với phiên trước đó nhưng thay đổi không nhiều. Tổng giá trị mua vào và bán ra của khối này đạt hơn 360 tỷ
đồng. Tuy giao dịch nổi bật ở một số cổ phiếu nhưng nhìn tổng thể toàn thị trường thì giao dịch vẫn rất thận
trọng. Vn-Index tiếp tục xu thế đi ngang trong khoảng 510 điểm đến 515 điểm với đồ thị liên tục xuất hiện những
cây nến ngắn và thanh khoản có dấu hiệu sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn duy trì. Dòng tiền tiếp tục
phân hóa mạnh giống như giai đoạn trước đó. Đồng thời, thị trường không nhận được sự đồng thuận ở nhóm cổ 
phiếu vốn hóa lớn chính là lực cản cho thị trường. Dòng tiền đã lần lượt chuyển từ nhóm cổ phiếu này sang
nhóm cổ phiếu khác, và khi các nhóm này lần lượt tăng điểm hết, đồng thời không có thông tin hỗ trợ thì thị
trường khó có thể bứt phá được ngưỡng kháng cự hiện tại. Giao dịch đi ngang phân tích theo chiều hướng tích
cực là giao dịch tích lũy trước khi bứt phá ngưỡng kháng cự. Nhưng nếu theo chiều hướng tiêu cực thì giao dịch
lình xình quá lâu dẫn đến tâm lý thận trọng quá mức có thể dẫn đến đợt sụt giảm. Tuy nhiên ở thời điểm này thì
chưa có tín hiệu nào quá xấu xuất hiện. Nhưng dấu hiệu thanh khoản sụt giảm nhẹ có thể khiến nhà đầu tư nghĩ
đến tình huống thứ 2. Và theo chúng tôi thì thận trọng vẫn là nguyên tắc hàng đầu ở trường hợp này.

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.




