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Ngày 10/12/2012, Vinamilk đã nhận được GCN đầu tư điều
chỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 6/1/2013 cho
khoản đầu tư vào Công ty Miraka Limited, trụ sở tại Taupo –
New Zealand. Tổng vốn đầu tư của Miraka tăng từ 121 triệu
đô-la New Zealand (NZD) lên gần 148 triệu NZD (tương
đương 2.534 tỷ đồng) để đầu tư thêm dây chuyền sản xuất
sữa tươi tiệt trùng UHT. Trong đó, vốn đầu tư của Vinamilk
đã tăng từ 12,5 triệu NZD lên gần 14,43 NZD, tương ứng
với 19,3% vốn của dự án.
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Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong năm 2013, có 293.000 lao động được giải quyết
việc làm, vượt kế hoạch (tăng 4.000 lao động so với năm 2012). Trong số 293.000 lao
động được giải quyết việc làm, có 123.000 người có chỗ làm mới (đạt kế hoạch), làm
giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 4,8%. Thành phố cũng đã xét duyệt 427 dự án vay vốn sản
xuất kinh doanh từ Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất, giải
quyết việc làm cho 3.632 lao động. Bên cạnh đó, với 1.538 dự án được vay vốn từ Quỹ
quốc gia về việc làm, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 5.410 lao động. Cũng trong
năm 2013, số người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ước đạt khoảng
121.700 người, giảm khoảng 17.600 người so với cùng kỳ

TPHCM: Năm 2013, giải quyết việc làm vượt kế hoạch

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cần 48,8 tỷ USD cho các dự án điện giai đoạn 2011-2020 Vinamilk rót thêm gần 2 triệu NZD vào Miraka

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014: GDP tăng 5,67%

9 tháng, Sabeco đạt 70% kế hoạch doanh thu

11 tháng, DPR đạt 58,4% kế hoạch lợi nhuận 

Sáng 13/12, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: "Vốn
đầu tư cho các dự án điện của đất nước và những vấn đề cấp bách". Báo cáo tại hội thảo
cho thấy, theo chiến lược và quy hoạch phát triển ngành năng lượng Việt Nam từ nay cho
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, mỗi năm ngành năng lượng Việt Nam cần tới
hàng chục tỷ USD để đầu tư vào các dự án. Ước tính tổng nhu cầu vốn đầu tư cho toàn
ngành điện trong giai đoạn 2011-2030 ước tính khoảng 123,8 tỷ USD. Trong đó, giai đoạn
2011-2020 là 48,8 tỷ USD và giai đoạn 2021-2030 là 75 tỷ USD. Tuy nhiên, đến nay việc
triển khai các dự án rất chậm trễ chủ yếu vẫn là tình trạng thiếu vốn trầm trọng trong từng
dự án, một số dự án chưa rõ nguồn vốn. 

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn vừa báo
cáo kết quả kinh doanh 9T2013 với tổng doanh thu hơn
19.732 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 70% kế
hoạch cả năm 2013. Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ
doanh thu, trong đó chủ yếu là thuế tiêu thụ đặc biệt, doanh
thu thuần còn 16.754 tỷ đồng, tăng 12,24% so với cùng kỳ;
LNTT tăng 14,14% và đạt xấp xỉ 3.000 tỷ đồng, hoàn thành
92% kế hoạch cả năm. Riêng lợi nhuận từ các công ty liên
kết tăng 25,37% và đạt 246 tỷ đồng.

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức hội thảo “Triển vọng kinh tế Việt
Nam 2014: Cộng hưởng hiệu ứng chính sách”. Trong bối cảnh chung hiện nay, kinh tế
Việt Nam năm 2014 nhiều khả năng tiếp tục hồi phục nhưng khó đạt mức cao. Ước tính,
trong kịch bản trung bình, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2014 sẽ tăng 5,67% và

DPR tiêu thụ được 1.636 tấn mủ cao su, với giá trung bình
50,5 triệu đồng/tấn, đạt 87,1 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận
trước thuế gần 32,8 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, DPR đạt lợi
nhuận trước thuế hơn 300 tỷ đồng, tương đương 58,4% kế
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Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan; tỉnh Vân Nam và Khu tự trị Quảng Tây
của Trung Quốc đã nhất trí xây dựng một danh mục các dự án có tiềm năng với tổng vốn
đầu tư 50 tỷ USD. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Hà Nội ngày 12.12 cho biết, các
nước Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan; tỉnh Vân Nam và Khu tự trị Quảng
Tây của Trung Quốc đã nhất trí xây dựng một danh mục các dự án có tiềm năng với tổng
vốn đầu tư 50 tỷ USD trong một Hiệp định Khuôn khổ đầu tư khu vực (RIF) mới, bao gồm
cả các khoản đầu tư vào những lĩnh vực phi truyền thống như đường sắt và các dự án đa
lĩnh vực từ nay đến năm 2022.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,739.43

50 tỷ USD phát triển hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mekong Quý I/2014: SKS sẽ sáp nhập vào SD2
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năm 2015 tăng 6,2% so với 2013. Ở kịch bản cao, các con số lần lượt là 6,03% và 6,5%.
Vốn đầu tư hai năm tới sẽ có những cải thiện nhất định so với giai đoạn 2011 - 2013 trước
đó; xuất khẩu sẽ tiếp tục giữ đà tăng ổn định, nhập khẩu dự báo sẽ tăng hơn trong giai
đoạn tới và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nhiều khả năng giữ được ở mức một con số.
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hoạch năm. Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm là do
giá tiêu thụ cao su giảm khá mạnh, khi 11 tháng đầu năm
nay chỉ đạt trung bình 53,6 triệu đồng/tấn, trong khi cùng kỳ
năm ngoái đạt 62,6 triệu đồng/tấn.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng giám đốc CTCP Sông Đà 2
(SD2) cho biết, dự kiến trong quý I/2014, CTCP Sông Đà 2
(SD2) sẽ thực hiện việc sáp nhập CTCP Công trình giao
thông Sông Đà (SKS) vào SD2. Ông Mạnh cũng cho biết,
tình hình kinh doanh các dự án bất động sản của Công ty
trong năm 2013 khởi sắc hơn, nên nhiều khả năng SD2 sẽ
hoàn thành các chỉ tiêu như doanh thu hơn 406 tỷ đồng và
lợi nhuận trên 23 tỷ đồng. 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

-0.31%

S&P 500

ĐIỂM

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

-5.41Nasdaq

-6.68

     CAC 40

1,775.50

Hang Seng  

+0.40%

      FTSE 100 

1.552,36

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,030.85

+61.29

Sản lượng công nghiệp Eurozone giảm đe dọa phục hồi kinh tế

+13.85

+6.37 4,075.49

Tỷ giá USD/JPY chạm đỉnh 7 tháng, giá đồng euro giảm so với USD

Theo Cơ quan thống kê của châu Âu (Eurostat), trong tháng 10, sản lượng công nghiệp
của 17 quốc gia Eurozone đã giảm 1,1% so với tháng 9. Trong khi đó, sản lượng công
nghiệp của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) giảm 0,7%, sau khi đạt mức tăng
0,1% hồi tháng 9. Sản lượng công nghiệp của Đức giảm 1,2% trong tháng 10, Pháp trong
tháng 10 cũng giảm 0,3%. Một số nhà phân tích cho rằng đây là điều đáng lo ngại, nhất là
sau khi Eurozone thoát khỏi cuộc suy thoái kỷ lục kéo dài 18 tháng trong quý2 với tốc độ
tăng trưởng đạt 0,3%, nhưng lại giảm xuống còn 0,1% trong quý 3.

Số liệu lạc quan về doanh số bán lẻ của Mỹ làm gia tăng đồn đoán Fed sẽ sớm cắt giảm
chương trình nới lỏng định lượng (QE) vào tuần tới. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của
chính phủ Mỹ tăng lên 2,88% giúp cho tỷ giá USD so với đồng yên tăng lên mức 103,43
JPY/USD, đây là mức cao nhất trong vòng 7 tháng. Giá trị đồng euro so với đồng yên
cũng tăng lên mức cao nhất trong 5 năm: 142,25 JPY/USD. Tỷ giá đồng euro so với USD
giảm xuống còn 1,3751 USD/EUR. Đồng yên giảm giá so với USD và đồng euro là tín
hiệu lạc quan đối với xuất khẩu của Nhật Bản.
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VN-Index dừng lại ở mức 506,06 điểm, giảm 0,86 điểm (-0,17%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 67,670 triệu đơn vị, trị giá chỉ khoảng 882,47 tỷ
đồng. Toàn sàn có 116 mã tăng, 89 mã giảm và 98 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index cũng giảm 0,93 điểm (-0,16%) xuống còn 566,47 điểm,
với 11 mã tăng giá, 11 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Mã FLC phiên
hôm nay tiếp tục được kéo lên mức giá trần và có giao dịch rất mạnh.
Khép phiên giao dịch, FLC đã khớp được tới 7,25 triệu đơn vị trong khi
vẫn còn dư mua giá trần gần 500 nghìn đơn vị, nhưng đã trắng bên
bán. Phiên giao dịch hôm qua, FLC cũng đã tăng trần và khớp được
5,69 triệu đơn vị. Bên cạnh đó 2 cổ phiếu VHG và HLA đều giảm trên
4% và khớp lệnh lên lượt 4,51 triệu đơn vị và 2,98 triệu đơn vị. Nhiều
cổ phiếu vừa và nhỏ trên sàn HOSE như KMR, HAR, APC, BGM,
PXM… đều đã chạm mức giá trần. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HOSE là PXM tăng 100 đồng (+9,09%) lên 1.200 đồng/cp, khối lượng
giao dịch đạt 89.100 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 ra 3,6 triệu đơn vị, mua vào
2,07 triệu đơn vị, mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
430.000 đơn vị (chiếm 49,2% tổng khối lượng giao dịch). Trên HNX,
khối ngoại bán ra 98.000 đơn vị và mua vào 951.800 đơn vị, mã VCS bị
khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 40.000 đơn vị (chiếm 33,1%
tổng khối lượng giao dịch).
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HNX-Index đứng ở mức 66,22 điểm, tăng 0,25 điểm (0,38%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 26,043 triệu đơn vị, trị giá 228,86 tỷ đồng. Toàn sàn
có 108 mã tăng, 74 mã giảm và 195 mã đứng giá. Lúc này, chỉ số
HNX30-Index tăng 0,44 điểm (0,36%), lên mức 125,2 điểm, với 13 mã
tăng, 4 mã giảm và 13 mã đứng giá. 4 mã giảm giá trong nhóm HNX-30
là PVL, SCR, IDJ và BCC. Tuy nhiên trong số 4 mã này chỉ có SCR
khớp được trên 1 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các mã như BVS, LAS,
VCG, SD9… vẫn duy trì được sắc xanh. SD9 đã chạm mức giá trần.
VCG tăng 1,9% lên 10.700 đồng/CP và có thanh khoản mạnh nhất sàn
HNX, đạt trên 2,82 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX giữ
giá tham chiếu và khớp được 1,82 triệu đơn vị. SHN chính thức tăng
trần phiên thứ 9 liên tiếp và cũng khớp được 1,21 triệu đơn vị. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HNX là VE8, tăng 300 đồng (+10%) lên 3.300
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 200 đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh

Diễn biến giằng co trong phiên cuối tuần với thanh
khoản tiếp tục sụt giảm mạnh so với phiên trước đó. Giá
trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 800 tỷ đồng. Đóng cửa phiên
cuối tuần, Vn-Index không giữ được sắc xanh, chốt
phiên giảm nhẹ 0.86 điểm nhưng vẫn giữ trên mốc 505
điểm, đứng tại 506.06 điểm. Dải Bollinger vẫn đang co
lại cho tín hiệu thị trường sẽ đi vào giai đoạn giằng co
mạnh. Các chỉ báo RSI và MFI thay vì giảm mạnh ở
phiên ngày 11/12 thì 2 phiên gần đây lại đang đi ngang.
Chỉ báo MACD lại đang cắt xuống dưới đường tín hiệu
và gia tăng khoảng cách với đường này. Trong khi STO
lại giảm mạnh vào vùng quá bán cho tín hiệu khả năng
thị trường có nhịp phục hồi trở lại trong vài phiên kế tiếp. 
Hiện tại, Vn-Index đang dao động ở dải giữa của
Bollinger và đây tạm thời là ngưỡng hỗ trợ cho đường
giá. Với diễn biến hiện tại, khả năng thị trường quay trở
lại test ngưỡng 515 điểm là rất khó. Dự báo tuần tới, Vn-
Index sẽ dao động hẹp với ngưỡng cản trên là 510 điểm
và ngưỡng hỗ trợ là 502 điểm. Đây cũng là ngưỡng hỗ
trợ tại đường MA(50) trung hạn.
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Diễn biến trái chiều với sàn Hose, HNX-Index tiếp tục
phục hồi khá tốt về cuối phiên và đây là phiên tăng điểm
thứ 2 liên tiếp sau phiên giảm trước đó. HNX-Index đã
đóng cửa ở mức cao nhất trong gần 10 tháng đổ lại đây.
Chốt phiên, HNX-Index đứng tại 66.22 điểm tăng 0.25
điểm so với phiên trước. Tiếp tục trên con đường chinh
phục ngưỡng kháng cự 67 điểm mà trước đó chinh
phục bất thành. Tuy nhiên, với thanh khoản sụt giảm thì
khả năng HNX-Index vượt được ngưỡng 67 điểm này là
không cao. Đánh giá rằng ngưỡng hỗ trợ 65 điểm đã
phát huy vai trò khá tốt khi chỉ số này bật tăng trở lại 2
phiên liên tiếp. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại không ủng
hộ khả năng chinh phục đỉnh thành công bên sàn HNX.
Dải Bollinger vẫn co lại sẽ là lực cản cho thị trường.
Trong khi MACD vẫn đang cắt xuống dưới đường tín
hiệu. Đồng thời động lực tăng điểm bên sàn này không
cao khi tập trung chủ yếu các mã đầu cơ và các mã này
sẽ tiếp tục bị bán mạnh trong các phiên kế tiếp. 
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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 trong phiên ngày thứ Sáu (13/12) trước khi diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (FED) vào tuần tới, trong đó nhiều nhà đầu tư dự báo FED sẽ quyết định giảm kích thích. Theo một
điều tra do hãng tin Bloomberg thực hiện hôm 6/12, 3/4 số chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng trung ương
Mỹ sẽ bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng trong cuộc họp của họ vào ngày 17-
18/12. Lúc 10h49 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 138,02 điểm, hướng
tới mức giảm 1,1% trong cả tuần này. Chỉ số này đã bớt giảm (trước đó trong phiên giảm 0,7%) khi đồng Yên
giảm giá so với USD giúp chỉ số chứng khoán Topix của Nhật Bản tăng 0,3% trong phiên này, theo đó hỗ trợ cho
thị trường chung. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Kobe Bussan Co. tăng 1% trên thị trường Tokyo sau
khi hãng điều hành chuỗi siêu thị này dự báo lợi nhuận tăng. Cổ phiếu của Zhaojin Mining Industry Co., hãng sản
xuất vàng lớn thứ hai Trung Quốc, giảm 2,1% trên thị trường Hồng Kông khi giá vàng giao dịch gần mức thấp
nhất trong 5 tháng. Cổ phiếu của Nippon Telegraph & Telephone Corp. giảm 1,1% sau khi chính phủ Nhật Bản
có kế hoạch huy động 153,3 tỷ Yên qua việc bán cổ phiếu tại công ty này.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 13/12/2013

Diễn biến trầm lắng trong phiên giao dịch cuối tuần với thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng
của nhà đầu tư tiếp tục duy trì. Tuy nhiên áp lực bán không còn quá mạnh. Cả 2 sàn đóng cửa trái chiều tuy
nhiên cũng không làm thay đổi xu thế hiện tại trên 2 sàn. Giao dịch theo kiểu thận trọng và dò xét khiến thị
trường sẽ bước vào giai đoạn giằng co mạnh trong tuần tới
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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.

Xu thế đi ngang hình thành rõ nét trên Vn-Index với ngưỡng hỗ trợ là 502 điểm và kháng cự tại 510 điểm. Trong
khi HNX-Index lại tăng trở lại nhưng chúng tôi đánh giá khả năng chỉ số này chinh phục được ngưỡng 67 không
cao. Với thị trường hiện tại, nhà đầu tư nên thận trọng, nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt hợp lý. Khuyến nghị
tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu trong những phiên phục hồi kế tiếp, đặc biệt khi các chỉ số này tiếp cận ngưỡng
kháng cự. 

trường sẽ bước vào giai đoạn giằng co mạnh trong tuần tới. 

Trang 4

Kết thúc tuần đầu tiên cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, giao dịch của các quỹ này không có nhiều thay đổi so
với tuần trước đó, ngoại trừ phiên giao dịch ngày 12/12/2013 với giao dịch thỏa thuận lớn của VNM. Khối ngoại
đã chuyển nhượng tới gần 1.6 triệu đơn vị VNM, giao dịch cả mua và bán này đều là của khối ngoại. Kết thúc
một tuần biến động hẹp trên cả 2 sàn, trong khi Vn-Index để mất 0.8% thì HNX-Index lại tăng thêm gần 0.7%.
Giá trị giao dịch của tuần này sụt giảm nhẹ so với tuần trước đó. Hai phiên giao dịch cuối tuần tạm thời chỉ khiến
đà giảm trên 2 sàn chững lại chứ không hình thành xu thế phục hồi. Nhịp điều chỉnh trên 2 sàn trong tuần qua
xảy ra do 2 nhân tố. Thứ nhất là ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán thế giới sau thông tin QE3 có khả năng
bị cắt giảm sau một loạt các số liệu tích cực đến từ Mỹ như tỷ lệ thất nghiệp, doanh số bán lẻ. Hầu hết các thị
trường chứng khoán từ châu Á, Âu và Mỹ đều giảm điểm liên tiếp 3 phiên. Những đồn đoán về việc cắt giảm
QE3 của Feb đã được manh nha từ nhiều tháng nay, tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia thì khả năng
Feb lần này cắt giảm QE3 là khá cao. Và nhà đầu tư đang chờ đợi cuộc họp về chính sách của Feb trong hai
ngày 17-18/12 tới. Và nếu việc cắt giảm QE3 đã diễn ra sớm sẽ khiến hiệu ứng rút tiền hàng loạt ở các thị
trường mới nổi, và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ không ngoại lệ. Nguyên nhân thứ 2 là yếu tố kỹ thuật,
cả 2 sàn đã giằng co quanh ngưỡng kháng cự này khá lâu và chưa thực sự có tín hiệu nào cho khả năng bứt
phá thành công. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và Vn30 đều giao động hẹp, thậm chí là sụt giảm mạnh trong tuần
vừa qua. Chính vì lẽ đó, khả năng thị trường tăng trở lại để chinh phục các ngưỡng kháng cự này là không cao. 

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.




