
Năm 2013 toàn hệ thống ngân hàng xử lý được 30% tổng nợ xấu, tương đương với
khoảng 100 nghìn tỷ đồng và năm 2014 dự kiến sẽ xử lý phần lớn số còn lại. "Như vậy,
theo tôi cuối 2014 nợ xấu toàn hệ thống có thể ở mức 3 - 3,5%", ông Lê Xuân Nghĩa,
nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia nhận định. Trong khi đó, T.S
Nguyễn Đức Thành, Giám đốc trung tâm nghiên cứu kinh tế và chính sách VEPR, cho
rằng tỷ lệ nợ xấu 2014 chưa thể hạ về mức 3%. "Mức 3% nợ xấu năm 2014 đạt được hay
không phụ thuộc nhiều vào cách hạch toán và công bố thông tin. Nhưng tôi quan tâm
nhiều hơn đến mức nợ xấu thật chung cho toàn bộ nền kinh tế. Tôi nghĩ mức này chưa
thể hạ về mức 3% trong năm 2014", ông Thành nói.

Ông Trần Như Tùng, thành viên HĐQT CTCP Dệt may Đầu
tư Thương mại Thành Công (TCM) cho biết, 11T2013, TCM
đạt 2.300 tỷ đồng doanh thu, đạt 96% kế hoạch năm; LNST
đạt 118 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30%. Riêng tháng 11, doanh
thu của TCM đạt 210 tỷ đồng, LNST đạt 10 tỷ đồng. Dự kiến,
từ năm 2014 trở đi, doanh thu và lợi nhuận của TCM tăng
bình quân khoảng 25%/năm. Trong một tháng qua, giá cp
TCM đóng cửa dao động trong biên độ 17.100 – 20.300
đồng/cp

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2013, toàn thành phố tiết kiệm được 480 triệu
kWh điện, chiếm 2,7% điện thương phẩm, vượt 32% kế hoạch năm và tăng 10% so với
cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tỷ lệ tổn thất điện năng của thành phố chỉ ở mức 5,4%,
giảm 0,16% so với cùng kỳ năm 2012. Kết quả trên là do thành phố đã phát động nhiều

HĐQT SII đã chấp thuận tham gia góp 36 tỷ đồng vào CTCP
Cấp nước Sài Gòn Pleiku, tức 3,6 triệu cổ phần mệnh giá
10.000/CP, tương đương 40% vốn điều lệ của công ty này.
HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Trương Khắc Hoành

UBND TP.HCM vừa đề nghị điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
áp dụng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn. Cụ thể, từ ngày 1/6/2014, áp dụng viện
phí mới đối với các dịch vụ khám bệnh và kiểm tra sức khỏe, giá giường bệnh, các dịch
vụ kĩ thuật và xét nghiệm với mức bằng 75% khung giá do Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy
định. Từ 1/6/2015 giá dịch vụ của nhóm này sẽ tăng lên bằng 85% khung giá và tăng đến
mức 100% khung giá quy định từ ngày 1/6/2016. Đối với nhóm các phẫu thuật, thủ thuật lộ
trình tăng giá được thực hiện từ ngày 1/6/2014 với mức giá bằng 65%. Từ ngày 1/6/2015
mức giá áp dụng bằng 75% và từ 1/6/2016 bằng 100% khung giá quy định.

TP.HCM sẽ tăng viện phí từ 1/6/2014

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

“Cuối 2014, nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng có thể ở mức 3 - 3,5%”Tháng 11, thép Hòa Phát tiếp tục dẫn đầu thị phần 

TP.Hồ Chí Minh tiết kiệm 480 triệu kWh điện năm 2013 

TCM vượt 30% kế hoạch lợi nhuận năm 

SII thêm 36 tỷ đồng cho Cấp nước Sài Gòn Pleiku 

Theo công bố của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG), tháng
11, HPG đạt sản lượng bán hàng 71.718 tấn, tăng gần 30%
so với cùng kỳ 2012. Nhờ vậy, tính trung bình 11 tháng, thị
phần thép Hòa Phát chính thức đạt 15%, mức cao nhất từ
trước tới nay. Sau một tháng đưa giai đoạn 2 Khu liên hợp
gang thép tại Hải Dương vào hoạt động, thị phần thép Hòa
Phát đã tăng trưởng từ 14.8% từ cuối tháng 10 lên 15% và
luôn dẫn đầu về khả năng tiêu thụ trong nước suốt nhiều
tháng qua.
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Trong 11 tháng đầu năm 2013, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 9,7% so với
cùng kỳ năm 2012. Sự chậm lại về tăng trưởng sản lượng công nghiệp của tháng 11/2013
không ngoài dự đoán của thị trường. Theo một nhóm nghiên cứu của ngân hàng Bank of
America Merrill Lynch do nhà kinh tế trưởng Lu Ting dẫn đầu, kết quả trên là do số liệu
của năm 2012 khá cao. Trong số 41 lĩnh vực mà NBS nghiên cứu, 39 lĩnh vực trong tháng
11/2013 đã đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012 về sản lượng giá trị gia tăng. 

Giá trị đồng euro so với USD tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần do các đồn đoán về thỏa
thuận giám sát ngân hàng trong khối eurozone và thời điểm Cục dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE). Tỷ giá đồng euro so với USD tăng
0,15% lên 1,3759 USD/EUR sau khi chạm mốc 1,3795 USD/EUR, đây là mức cao nhất
trong 6 tuần qua. Đồng euro mạnh lên khiến cho chỉ số USD giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Chỉ
số này giảm 0,22% xuống 79,95.
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Lượng xăng dầu nhập khẩu tiếp tục giảm mạnhSBC giảm... 500% lợi nhuận quý III 

phong trào và tổ chức các chương trình tiết kiệm điện. Cụ thể như chương trình thi đua
“Gia đình tiết kiệm điện giai đoạn 2013 - 2015”; “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết
kiệm”; Nguồn sáng an toàn văn minh, tiết kiệm gắn với chủ đề “Chung sức trẻ thực hiện
an toàn tiết kiệm vì an sinh xã hội” của Đoàn Thanh niên EVN HCM

toàn quyền quyết định những vấn đề liên quan đến việc góp
vốn. Đồng thời cử ông Hoành cùng Phó chủ tịch Giao Thị
Yến mỗi người làm đại diện cho 20% vốn góp tại Cấp nước
Sài Gòn Pleiku.

Trong quý này, SBC đạt doanh thu thuần 314 tỷ đồng, tăng
29% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm 19,6
tỷ đồng, giảm 500% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, doanh 
thu thuần đạt 777 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, nhưng
lợi nhuận sau thuế âm gần 85,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ
lãi 18,6 tỷ đồng. Theo giải trình của SBC, kết quả kinh doanh
ghi nhận lỗ do đơn giá vận chuyển hiện đang ký với khách
hàng là tạm tính, hiện Công ty vẫn đang thương thảo để
quyết toán năm.
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Lượng xăng dầu các loại nhập khẩu trong nửa tháng 11 và lũy kế từ 1/1 đến 15/11 tiếp tục
giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy,
trong nửa tháng 11, tổng khối lượng xăng dầu các loại đã được các đầu mối nhập khẩu là
hơn 246.000 tấn, giảm 27% so với con số cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế từ 1-1 đến 15-
11, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu là gần 6,4 triệu tấn, cùng giảm mạnh (23%) so với
cùng kỳ năm 2012. Trong số các mặt hàng, giảm mạnh nhất là DO 0,05S với lượng nhập
khẩu từ đầu năm đến 15-11 là hơn 2,76 triệu tấn, giảm tới 33,5% so với cùng kỳ năm
ngoái. Giá đầu vào bình quân của năm nay là 921,7 đô la Mỹ/tấn cũng giảm khá nhiều so
với giá bình quân giai đoạn này năm trước (mức 959,7USD/tấn).
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 505,31 điểm, giảm 6,29 điểm (-1,23%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 103,539 triệu đơn vị, trị giá 1.409,23 tỷ đồng.
Toàn sàn HOSE có tới 201 mã giảm trong khi chỉ có 40 mã tăng và 62
mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 6,44 điểm (-1,13%) xuống còn
565,69 điểm, với 3 mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. 3
mã còn giữ được sắc xanh trong nhóm VN-30 là VNM, HSG và PGD.
Tuy nhiên mức giảm của các mã này không quá mạnh. Trong khi đó,
hàng loạt các cổ phiếu lớn như GAS, VIC, VCB, BVH, MSN… đã chìm
trong sắc đỏ, góp phần rất lớn kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Trong đó,
BVH giảm tới 2,7% xuống còn 39.000 đồng/CP. GAS giảm 1,5% xuống
64.000 đồng/CP. MSN sau 2 phiên tăng giá thì tới giờ cũng đã giảm
mạnh 2,3% xuống 85.500 đồng/CP. Với kết quả này, các nhà đầu tư
đua mua giá trần trong phiên giao dịch đột biến ngày 9/12 đã thấy lỗ khi
cổ phiếu còn chưa về tài khoản. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là
VID tăng 300 đồng (+6,98%) lên 4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch
đạt 261.030 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 65,57 điểm, giảm 0,57 điểm (-0,86%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 51,634 triệu đơn vị, trị giá 404,8 tỷ đồng. Toàn
sàn có 63 mã tăng, 163 mã giảm và 151 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index giảm 1,86 điểm (-1,49%), xuống còn 123,5 điểm, với 3 mã tăng,
24 mã giảm và 3 mã đứng giá. 3 mã NTP, SD9 và SDT vẫn còn duy trì
được sắc xanh trong phiên hôm nay. Mã SDT tăng 3,8% lên 18.900
đồng/CP và khớp được 1,35 triệu đơn vị. Trong khi đó, đa số các cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX đã giảm giá. SHB giảm 1,4% xuống
6.900 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt 5,75 triệu đơn vị.
Mã SCR giảm tới 4,3% xuống 6.700 đồng/CP và cũng khớp được 4,51
triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là DNY, tăng 800 đồng
(+10,00%) lên 8.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.980 đơn vị. Mã
SHN tăng kịch trần phiên thứ 7 liên tiếp và khớp được 1,12 triệu đơn vị
trong khi không có dư bán. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là DNY,
tăng 800 đồng (+10%) lên 8.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
2.980 đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 2,8 triệu đơn vị, mua vào
4,98 triệu đơn vị, mã VSH được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
893.950 đơn vị (chiếm 73,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên HNX,
khối ngoại bán ra 1,5 triệu đơn vị và mua vào 1,3 triệu đơn vị, Mã SHB
bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 1.120.300 đơn vị (chiếm
19,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 520.700 đơn vị.

1286700

65.57
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Phiên giao dịch hôm nay thị trường càng lúc càng đuối
dần về cuối phiên. Chốt phiên, Vn-Index để mất tới 6.29
điểm, tương đương với 1.23% xuống 505.31 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh đạt hơn
1400 tỷ đồng. Đóng cửa với cây nến đỏ thân dài, giá
đóng cửa cũng là mức điểm thấp nhất trong phiên cho
tâm lý khá tiêu cực đang bao trùm. Dải Bollinger chính
thức co hẹp lại sau giai đoạn mở rộng ra khá thoải. Một
loạt các chỉ báo đã giảm mạnh trong phiên hôm nay như
MACD, STO và RSI. Trong khi MFI cũng giảm mạnh cho 
thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Hiện tại ngưỡng hỗ
trợ 505 điểm là ngưỡng hỗ trợ yếu cho thị trường, khả
năng nâng đỡ ở ngưỡng này không cao, ngưỡng hỗ trợ
tốt hơn với đường giá là ngưỡng 502 điểm cũng là điểm
cắt giữa MA(50) và dải dưới của Bollinger. Thị trường
đang phản ứng tiêu cực với ngưỡng trên của Bollinger
tại 515 điểm. Thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh
và ngưỡng hỗ trợ hiệu quả có thể còn dưới ngưỡng 500
điểm.

470 điểm
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HNX-Index cũng có diễn biến tương tự khi đóng cửa chỉ
số này để mất 0.57 điểm xuống 65.57 điểm. Chính thức
giảm điểm sau chuỗi ngày tăng điểm, cùng với thanh
khoản tăng cao với giá trị khớp lệnh lên tới hơn 400 tỷ
đồng đã cho thấy HNX-Index chính thức bước vào giai
đoạn điều chỉnh. Cây nến đỏ dài ở phiên nay bao trùm
toàn bộ 5 cây nến đi ngang trước đó cho thấy thị trường
đã khá thận trọng trước ngưỡng kháng cự 67 điểm. Một
loạt các chỉ báo đã giảm mạnh ở phiên nay. MACD đã
chính thức cắt xuống dưới đường tín hiệu, đồng thời
RSI và MFI cũng giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua cho
thấy áp lực bán khá lớn. Tuy nhiên, hiện tại STO đang
giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua thì áp lực bán có thể
được giảm bớt trong phiên tới. Hiện tại, dải Bollinger đã
co lại là lực cản cho thị trường. Hiện tại ngưỡng hỗ trợ
yếu với đường giá là ngưỡng 65 điểm và thấp hơn là
ngưỡng 63.5 điểm. 
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495 điểm
515 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 11/12/2013

Diễn biến khá bi quan về cuối phiên đã khiến cả 2 chỉ số đóng cửa ở mức điểm gần thấp nhất trong phiên và là
phiên giảm mạnh nhất trong 2 tháng đổ lại đây. Vn-Index để mất tới 6.29 điểm, tương đương với 1.23% xuống

THỨ NĂM

12/12/2013

Chứng khoán châu Á giảm lần đầu tiên sau 2 ngày tăng liên tiếp do các nhà đầu tư chờ đợi quyết định cắt giảm
quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE) của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau khi quốc hội Mỹ thông
qua thỏa thuận về ngân sách. Theo Shane Oliver, chuyên gia kinh tế của ngân hàng AMP, "Khả năng Fed cắt
giảm gói QE trong tuần sau hoặc đầu năm tới là 50/50". Fed đã thành công trong việc thuyết phục các nhà đầu
tư rằng cắt giảm QE không đồng nghĩa với việc thắt chặt chính sách tiền tệ. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm sau
3 ngày tăng liên tiếp do đồng yên tăng 0,3% so với đồng euro và USD. Hôm qua (10/12), tỷ giá đồng yên so với
USD tăng 0,4%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,5%. Cổ phiếu các công ty than China
Shenua, Yanzhou Coal và Datong Coal giảm 2% sau khi các nhà hoạch định chính sách cho biết Trung Quốc sẽ
cắt giảm lượng than sử dụng để giảm bớt ô nhiễm môi trường. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,7%.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,8% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng qua. Theo dự đoán của các chuyên
gia kinh tế, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ giữ tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức 2,5% tháng thứ 7 liên tiếp. Cổ
phiếu của Samsung Electronics và Posco giảm hơn 1%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,7% xuống
mức thấp nhất kể từ 29/8. Cổ phiếu của Oz Mineral, công ty khai thác đồng lớn thứ 3 Australia, giảm 14% sau
khi giảm 30% trong phiên giao dịch trước.

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.

p g ạ g g ạ y , g g % g
505.31 điểm. Trong khi HNX-Index cũng để mất tới 0.57 điểm xuống 65.57 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trên
cả 2 sàn. Điểm số giảm mạnh cùng thanh khoản tăng đã đem đến xu thế điều chỉnh chính thức trên 2 sàn. 

Trang 4

Thị trường phiên nay khá bất ngờ khi đà bán hàng loạt diễn ra ngay trong phiên sáng. Và càng về phiên chiều đà
bán ngày càng mở rộng hơn. Hầu hết các nhóm cổ phiếu đồng loạt giảm điểm, kể cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
trên sàn Hose. Ở phiên nay, chỉ mỗi VNM còn giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Thật ra, phiên nay không phải
quá bất ngờ với nhà đầu tư. Thị trường đã có nhiều phiên giao dịch giằng co dưới ngưỡng kháng cự và chờ đợi
thời cơ để vượt nhưng không thành và những người cầm cổ nóng ruột với lo ngại thị trường không vượt đưỡng
515 điểm với VN-Index và 67 điểm với HNX-index đã khiến thị trường bán đồng loạt, đặc biệt nhóm cổ phiếu đầu
cơ tiếp tục là đối tượng bị thoát hàng nhiều nhất. Đồ thị trên cả 2 sàn đều xuất hiện cây nến đen thân dài cho
thấy tâm lý nhà đầu tư khá bi quan trong ngắn hạn. MA(50) ở ngưỡng 502 điểm sẽ hỗ trợ tạm thời Vn-Index,
trong trường hợp ngưỡng này bị xuyên thủng thì xu thế tăng điểm trung hạn chính thức bị gẫy. Trong khi bên
sàn HNX sau nhiều phiên dao động dưới ngưỡng 67 điểm – là đỉnh của HNX-Index tháng 6 vừa qua – thì HNX
index chính thức bước vào giai đoạn điều chỉnh. Ngưỡng hỗ trợ yếu với HNX-Index là 65 điểm và ngưỡng hỗ trợ
tốt hơn là 63.5 điểm.

Nhịp điều chỉnh này đã được chúng tôi dự báo ở nhiều phiên trước do các tín hiệu quá mua đã xuất hiện trên cả
2 sàn. Với diễn biến tiêu cực ở phiên nay cùng thanh khoản tăng cao thì khả năng đà giảm chưa dừng lại. Dự
kiến trong phiên tới, lực cầu bắt đáy trở lại sẽ giúp thị trường tránh được giảm sâu. Tuy nhiên chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu tư bán ra ở nhịp tăng phiên kế tiếp. Ngưỡng hỗ trợ dự kiến có khả năng nhịp phục hồi là ngưỡng
502 điểm với Vn-Index và 63.5 điểm với HNX-Index. 
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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.




