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11T2013 với tổng doanh thu 34,38 tỷ đồng, tổng chi phí 9,7
tỷ đồng và tổng lợi nhuận 24,67 tỷ đồng. Cùng với 1,16 tỷ
đồng lợi nhuận còn lại năm 2012, lợi nhuận lũy kế sau 11
tháng của TIC đạt 25,83 tỷ đồng. So với kế hoạch đã đề ra
cho năm 2013 là tổng doanh thu 36,7 tỷ đồng và tổng lợi
nhuận 26,18 tỷ đồng, TIC đã hoàn thành tương ứng 94% và
99% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm. TIC đã đạt
mức tăng trưởng "thần tốc" 53% về doanh thu và 77% về
lợi nhuận chỉ sau 2 tháng 10 và 11.
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HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VIII. Năm 2013, tổng sản
phẩm xã hội – GDRP theo giá so sánh năm 1994 đạt 16.008 tỷ đồng, bằng 94,3% kế
hoạch, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập bình quân đạt 27,68
trđ/người/năm; kim ngạch XK ước đạt 700 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm
trước. Về Ngân sách, năm 2013 thu NSNN trên địa bàn ước đạt 3.470 tỷ đồng, đạt
85,62% dự toán TƯ giao và 82,62% dự toán HĐND giao, bằng 94,27% cùng kỳ năm
trước. Năm 2014, UBND trình HĐND kế hoạch tăng trưởng kinh tế với một số chỉ tiêu:
Tổng sản phẩm xã hội (giá 1994) đạt 17.280 tỷ đồng, tăng 7,5 – 8% so với ước thực hiện
năm 2013; CPI 7-8%; Thu nhập bình quân 31,6 trđ/người/năm; Kim ngạch XK 750 triệu
USD, tăng 7,1%; Thu NSNN trên địa bàn 3.800 tỷ đồng, tăng 9,51% 

Đầu tư 250 tỉ đồng cho rừng ở Đồng Nai

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Khởi công Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu TIC chỉ 2 tháng, lợi nhuận tăng trưởng 77% 

Khởi công nhà máy nhiệt điện Hải Hậu trong năm 2014

Cao su Phước Hòa: 11 tháng lãi hơn 340 tỷ đồng

NNC vượt 31% kế hoạch lợi nhuận quý IV/2013

Ngày 11/12, tại Nậm Nhùn, Lai Châu, TCT Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chính
thức khởi công Dự án đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu. Với tổng mức đầu tư trên
4.000 tỷ đồng, đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu có tổng chiều dài là 158,5km nhằm
mục đích kết nối Nhà máy Thủy điện Lai Châu với hệ thống điện toàn quốc; kết nối các
nhà máy thủy điện nhỏ khu vực Tây Bắc vào hệ thống điện quốc gia và đảm bảo khả
năng cung cấp điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc cho các phụ tải miền Bắc.
Dự án cũng tạo điều kiện để vận hành tối ưu, linh hoạt trong hệ thống điện miền Bắc và
toàn quốc. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án các công trình điện
miền Bắc thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án.

Tháng 11, PHR đạt doanh thu 101,2 tỷ đồng và lợi nhuận
ước đạt 50 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, PHR đạt tổng doanh
thu 1.422 tỷ đồng, LNTT 340,5 tỷ đồng, tương đương
96,08% kế hoạch điều chỉnh cả năm. Trước đó, công ty dự
kiến giá cao su bình quân 2013 sẽ không đạt mức 62 tỷ
đồng như kế hoạch năm đã được đề ra mà chỉ ở mức
51,3%, giảm 17,26%, nên cổ đông đã thông qua điều chỉnh
giảm các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Kế hoạch LNST
được giảm từ 378 tỷ đồng xuống còn 272 tỷ đồng, tương
đương giảm 28%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh sẽ tích cực phối hợp với Bộ Công Thương
tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) triển khai dự án nhà máy
nhiệt điện tại huyện Hải Hậu trong năm 2014. Dự án nhà máy nhiệt điện Hải Hậu có tổng

HĐQT CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) đã cơ bản thống nhất báo
cáo về tình hình thực hiện quý IV/2013 với sản lượng đá
khai thác và đá tiêu thụ lần lượt đạt 2,294 triệu m3 và 2,094
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Tổng Cục thuế TP HCM vừa ra quyết định truy thu thuế và phạt Công ty Vận tải Ngoại
thương (VNF) hơn nửa tỷ đồng do kê khai sai thuế cho niên độ tài chính năm 2010-2012.
Trong số này, hơn 387 triệu đồng là khoản truy thu thuế và 142,6 triệu đồng là phạt hành
chính, chủ yếu là chậm nộp. 9 tháng đầu năm, Công ty Vận tải Ngoại thương lãi sau thuế
17,5 tỷ đồng, tăng trên 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 30/9, doanh nghiệp còn
khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 80 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền cùng
các khoản tương đương tiền. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNF của công ty giao dịch
quanh giá tham chiếu 18.000 đồng. Khối lượng khớp lệnh đầu tháng 12 tới nay tương đối
thấp, chỉ đạt vài trăm nghìn cổ phiếu. �

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,843.53

Vận tải Ngoại thương bị phạt và truy thu thuế hơn nửa tỷ đồngSBC đối diện hủy niêm yết bắt buộc

y g y g
công suất 2.400MW, tổng giá trị đầu tư 4,5 tỷ USD đã được Chính phủ thông qua do Cty
Taekwang Vina (Hàn Quốc) thực hiện được xây dựng trên diện tích 251ha thuộc địa bàn
hai xã Hải Ninh và Hải Châu của huyện Hải Hậu. Dự án chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn I
(2016-2017) sẽ xây dựng hai tổ máy (tổng công suất 1.200 MW), giai đoạn II (2020-2021)
xây dựng tiếp 2 tổ máy còn lại (tổng công suất 1.200).

triệu m3, hoàn thành tương ứng 98% và 107% kế hoạch
khai thác và tiêu thụ.; doanh thu 315,4 tỷ đồng và lợi nhuận
98 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 109% và 131% kế hoạch
đề ra. 9 tháng, NNC lãi 77,3 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm

Quý III/2013 của CTCP Vận tải và giao nhận bia Sài Gòn
(SBC), LNST của cổ đông Công ty mẹ là – 17,4 tỷ đồng,
nâng lũy kế 9T2013 lên -84,6 tỷ đồng. Tại thời điểm
30/9/2013, LNST chưa phân phối của SBC là âm 84,2 tỷ
đồng, trong khi vốn điều lệ thực góp là 80 tỷ đồng. Như vậy,
tổng số lỗ lũy kế đã vượt quá vốn điều lệ của SBC. Như
vậy, nếu BCTC kiểm toán năm 2013 của SBC có lỗ luỹ kế
vượt quá vốn điều lệ thực góp thì HOSE sẽ thực hiện thủ
tục huỷ niêm yết bắt buộc đối với CK SBC.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

0.00

S&P 500

ĐIỂM

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

-56.68Nasdaq

-36.57

     CAC 40

1,782.22

Hang Seng  

-0.01

      FTSE 100 

1,552.36

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,038.07

-173.24

Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung 53 tỷ USD
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Đồng yên tăng giá so với USD và euro do đồn đoán Fed cắt giảm QE

Hôm thứ 5 (12/12), chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua ngân sách bổ
sung 53 tỷ USD dành cho gói kích thích kinh tế trong năm tài khóa 2013-2014, với mục
đích giảm bớt tác động tiêu cực của việc tăng thuế tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế.
Việc thông qua ngân sách bổ sung này sẽ đưa tổng chi của chính phủ Nhật lên 98,1
nghìn tỷ yên trong năm 2013-2014. Năm ngoái tổng chi của chính phủ ở mức 100,5 nghìn
tỷ yên. Chính phủ của ông Abe đang phải cân bằng giữa việc thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế trong ngắn hạn với việc kiềm chế khoản nợ công khổng lổ của NB

Đồng yên tăng giá so với USD và euro do ngày càng có nhiều người dự đoán Cục dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu giảm quy mô gói kích thích kinh tế (QE) vào tuần sau.
Việc quốc hội Mỹ thông qua thỏa thuận ngân sách gia tăng khả năng Fed sớm cắt giảm
gói kích thích kinh tế ngay trong năm nay. Đồng euro giảm xuống 141,20 JPY/EUR, thấp
hơn nhiều so với mức đỉnh trong 5 năm (142,19 JPY/EUR) được xác lập vào hôm thứ 3
(10/12). USD giảm xuống 102,46 JPY/USD từ mức đỉnh trong 7 tháng (103,40 JPY/USD)
được xác lập ngày 10/12.
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VN-Index dừng lại ở mức 506,92 điểm, tăng 1,61 điểm (0,32%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 80,162 triệu đơn vị, trị giá 2.440,59 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 47 giao dịch trên HOSE với 12,309 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 1.541,75 tỷ đồng. Toàn sàn
HOSE có 129 mã tăng, 71 mã giảm và 103 mã đứng giá. Lúc này, chỉ
số VN30-Index tăng 1,71 điểm (0,3%) lên mức 567,4 điểm, với 15 mã
tăng giá, 5 mã giảm giá và 10 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu có vốn hóa
lớn trên sàn HOSE như GAS, BVH, MSN, MBB… đều đã tăng giá, tạo
ra lực đỡ khá lớn khiến giúp chỉ số VN-Index duy trì được sắc xanh
nhẹ. Trong đó, MBB tăng 0,8% lên 12.600 đồng/CP và có thỏa thuận
được 1,03 triệu đơn vị, trị giá 12,51 tỷ đồng. Chiều ngược lại, các cổ
phiếu như VNM, VCB, HAG… lại chìm trong sắc đỏ. Đáng chú ý nhất
trong phiên hôm nay, mã VNM giảm 0,7% xuống 140.000 đồng/CP và
khớp lệnh được 65.110 đơn vị, nhưng lại có giao dịch thỏa thuận lên
tới 10,062 triệu đơn vị ở mức giá trần, tương đương giá trị giao dịch
lên tới 1.509,3 tỷ đồng.

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 2,8 triệu đơn vị, mua vào
4,98 triệu đơn vị, mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
712.200 đơn vị (chiếm 46,1% tổng khối lượng giao dịch), trong khi bán
ra 4.600 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 1,5 triệu đơn vị và mua
vào 1,3 triệu đơn vị, mã VIG bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất
với 61.000 đơn vị (chiếm 8,5% tổng khối lượng giao dịch)
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HNX-Index đứng ở mức 65,97 điểm, tăng 0,40 điểm (0,60%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 37,834 triệu đơn vị, trị giá 293,05 tỷ đồng.
Toàn sàn có 117 mã tăng, 79 mã giảm và 181 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 1,25 điểm (1,01%), lên mức 124,76 điểm, với 23
mã tăng, 3 mã giảm và 4 mã đứng giá. 3 mã còn giảm giá trong nhóm
HNX-30 là PVG, SD9 và SDT. Tuy nhiên giao dịch cũng như mức giảm
của các mã này không quá lớn. Chiều ngược lại, sắc xanh đã trở lại
với hầu hết các mã có tính dẫn dắt trên sàn HNX như ACB, VCG, KLS,
PVS… Trong đó, SCR tăng 3% lên 6.900 đồng/CP và khớp được 3,17
triệu đơn vị. DCS, KLS, PVS, SHS và VCG đều khớp được trên 1 triệu
đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã SHN tiếp tục tăng trần phiên thứ
8 liên tiếp và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 4,45 triệu đơn vị.
Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là HTP, tăng 600 đồng (+10,00%)
lên 6.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 100 đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh

Sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó sắc xanh đã trở lại
bảng điện tử trong phiên hôm nay. Đóng cửa, Vn-Index
tăng 1.61 điểm lên 506.92 điểm. Thanh khoản phiên
nay sụt giảm so với phiên trước đó khi giá trị khớp lệnh
chỉ đạt gần 1000 tỷ đồng, trong khi giá trị thỏa thuận đạt
hơn 1500 tỷ đồng. Thị trường đồng loạt xanh điểm
nhưng mức tăng khá khiêm tốn chỉ đủ giữ nhịp thị
trường tránh sụt giảm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng
điểm cũng góp phần cho đà tăng phiên nay như MSN,
GAS, BVH. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh nhỏ nằm
sát phía dưới cây nến đỏ phiên trước đó cho tâm lý
thận trọng còn duy trì. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị
trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh. MACD tiếp tục
giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Đồng thời STO cũng đang trong đà giảm mạnh
xuống phía dưới. Trong khi RSI lại phục hồi nhẹ trong
phiên hôm nay. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn tiếp tục co
hẹp lại cho tín hiệu giằng co trong các phiên tới xảy ra.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 502 điểm.
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Phục hồi tốt về cuối phiên đã giúp sàn này tăng tốt hơn
sàn Hose. Đóng cửa, HNX-Index tăng 0.6% lên 65.97
điểm với thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên
trước chỉ đạt gần 300 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây
nến xanh thân dài với biến động giá khá tốt cho thấy
phiên phục hồi này là tích cực, nó có thể làm giảm bớt
áp lực bán mạnh. Ngưỡng 65 điểm đã có vai trò hỗ trợ
thị trường khá tốt. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn
cho tín hiệu thoái lui của HNX-Index khi MACD tiếp tục
cắt xuống dưới đường tín hiệu với dốc thẳng đứng. Bên
cạnh đó STO cũng đang giảm mạnh. Trong khi chỉ báo
RSI và MFI lại phục hồi trở lại là tín hiệu tích cực. Tuy
nhiên dải Bollinger đang tiếp tục co hẹp lại phản ánh thị
trường bước vào giai đoạn giằng co. Hiện tại, dải giữa
của Bollinger tại ngưỡng 65 điểm đã hỗ trợ thị trường
khá tốt, tuy nhiên chúng tôi đánh giá đây là ngưỡng hỗ
trợ yếu, khả năng HNX-Index thoái lui về ngưỡng 63.5
điểm là khá cao. Dự báo trong phiên tới, áp lực bán sẽ
gia tăng khi giá phục hồi.  

69 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình

71 điểm

Yếu

63.5 điểm

530 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 62 điểm

Yếu

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 giảm xuống mức thấp nhất trong 2,5 tháng do ngày càng nhiều nhà đầu tư lo ngại Cục dự
trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm giảm quy mô chương trình kích thích kinh tế (QE) sau khi quốc hội Mỹ thông qua
thỏa thuận ngân sách. Đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á chịu áp lực giảm giá do tin đồn đoán cắt
giảm QE. Giá trị đồng rupiah của Indonesia giảm xuống gần mức thấp nhất trong 5 năm qua. Chỉ số MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 0,7%, có lúc chạm mức thấp nhất kể từ 1/10 trong phiên
giao dịch ngày hôm nay (12/12). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,1%, nối dài đà giảm ngày thứ 3 liên
tiếp. Tuy nhiên, trong năm nay chỉ số này đã tăng gần 48%, hướng tới mức tăng theo năm cao nhất kể từ 1972.
Chỉ số Shanghai Composite Index giảm nhẹ, chốt phiên ở mức thấp nhất trong 2 tuần. Cổ phiếu của Ngân hàng
Nông nghiệp Trung Quốc giảm 0,8% và cổ phiếu của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) giảm 0,5%.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,5%, xác lập mức đáy mới trong 1 tháng qua. Đây là ngày thứ 2, chỉ số này
sụt giảm. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quyết định duy trì lãi suất ở bản ở mức 2,5%. Cổ phiếu của
Samsung Electronics và Posco giảm 0,7%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia xác lập mức đáy mới trong 4
tháng. Số liệu kinh tế lạc quan của Australia cũng không giúp cho niềm tin của nhà đầu tư tăng lên. Trong tháng
11, 21.000 việc làm mới được tạo ra ở Australia cao gấp 2 lần so với dự đoán của các nhà phân tích (10.000
việc làm). Cổ phiếu của công ty khai thác quặng Rio Tinto giảm 1%.
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Cả 2 sàn đã có phiên phục hồi nhẹ sau phiên bán mạnh trước đó. Phiên giao dịch hôm nay cũng không đem
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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.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm nhịp điều chỉnh trên 2 sàn chưa kết thúc. Vì vậy để bảo toàn lợi nhuận nhà đầu tư
tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu trong nhịp tăng phiên sau. Các tín hiệu hiện tại chưa mở ra cơ hội mua trên cả 2
sàn, vì vậy việc mua vào ở thời điểm này chưa được tính đến. Dự kiến cả 2 chỉ số sẽ tiến về ngưỡng hỗ trợ tiếp
theo là 502 điểm với Vn-Index và 63.5 điểm với HNX-Index với xác suất cao. 

Cả 2 sàn đã có phiên phục hồi nhẹ sau phiên bán mạnh trước đó. Phiên giao dịch hôm nay cũng không đem
đến xu thế tích cực hơn tuy nhiên nó có thể giảm áp lực bán trong các phiên tới. Thanh khoản sụt giảm mạnh
so với phiên trước đó với giá trị khớp lệnh trên sàn chỉ đạt hơn 1200 tỷ đồng đã phản ánh tâm lý thận trọng của
nhà đầu tư. 

Trang 4

Đồ thị trên cả 2 sàn hình thành xu thế tăng từ đầu giờ sáng và đóng cửa ở mức cao trong ngày. Cả thị trường
hôm nay phục hồi đồng loạt ở hầu hết các mã với sắc xanh nhẹ. Hôm nay tâm điểm là mã FLC khi còn dư trần
đến cuối phiên với thanh khoản cao đạt gần 5.7 triệu cổ phiếu. Trong khi nhóm cổ phiếu Bluechips phục hồi
cùng nhóm cổ phiếu cơ bản tốt thì nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là đối tượng bị bán mạnh. Sáng nay xuất hiện
giao dịch thỏa thuận lớn của VNM ngay sau khi thị trường mở cửa. Giao dịch này được cộng dồn vào số liệu
giao dịch chung trên bảng điện tử khiến nhà đầu tư dễ lầm tưởng xuất hiện đột biến trong phiên mở cửa. VNM
giao dịch tổng cộng 13.4 triệu cổ phiếu, đây được dự đoán là các giao dịch thỏa thuận của quỹ nước ngoài vì
đây là tuần đầu tiên cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Sau phiên giảm mạnh trước đó thì phiên phục hồi nay là
điều dễ hiểu, và lo ngại đây là một bull-trap sẽ có cơ sở. Tuy nhiên những cổ phiếu Bluechips chưa tăng bao
nhiêu thì lực cầu dài hạn vẫn chaapsnhaanj mua vào sẽ tạo lực đỡ ổn định cho thị trường. 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. Ngưỡng hỗ trợ yếu với HNX-Index là 65 điểm và ngưỡng hỗ trợ tốt hơn là 63.5 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.




