
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả năm 2013 của Việt Nam ước đạt khoảng 132 tỷ
USD, tăng 15,3% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra là 126,1 tỷ USD, tăng
10%. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá cả năm ước đạt khoảng 132,5 tỷ USD, tăng
16,5% so với năm 2012, đưa nhập siêu cả năm ước khoảng 500 triệu, bằng 0,38% kim
ngạch xuất khẩu, thấp hơn mục tiêu của Quốc hội giao (là 8%), và đồng nghĩa với việc
cán cân thương mại năm 2013 về cơ bản là cân bằng. Về định hướng phát triển ngành
công thương năm 2014, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết Bộ phấn đấu đạt tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu trên 10%, duy trì nhập siêu ở mức 6% trở xuống, và đạt giá trị gia tăng
công nghiệp-xây dựng khoảng 6,4-6,6%.

CTCP Mía đường Sơn La (SLS) vừa đề xuất phương án
kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu như doanh thu trên
495 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là
32,12 tỷ đồng và 24,1 tỷ đồng. Trong niên vụ 2013 - 2014,
SLS đặt mục tiêu đạt năng suất bình quân 60 tấn mía/héc-
ta, tổng sản lượng mía đưa vào chế biến đạt 260.000 tấn,
sản lượng đường là 29.545 tấn. 9T2013, SLS đã đạt 49,5 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, vượt hơn 4 lần so với kế hoạch cả
năm. 

Tính đến 12/12/2013, tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế tăng
8,83% so với cuối năm 2012. Tại buổi họp báo chiều nay, theo Ngân hàng Nhà nước, mặc
dù tăng trưởng tín dụng với tốc độ như trên thấp hơn chỉ tiêu định hướng 12%, nhưng
nhiều khả năng năm nay sẽ tăng cao hơn mức của năm 2012. Về tính hình chung, cơ cấu

Sau khi tăng giá thêm 130%, SGT ra tin ước lỗ năm 2013,
và cầm chắc nguy cơ hủy niêm yết do lỗ 3 năm liên tiếp. 11
tháng đầu năm, Công ty đạt 132,12 tỷ đồng doanh thu và lỗ
22,076 tỷ đồng. Ước cả năm 2013, Công ty đạt 147,998 tỷ

trong 11 tháng tính từ đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và
Nhật Bản đạt 22,94 tỷ USD, chỉ tăng nhẹ 1,7% so với kết quả thực hiện trong cùng kỳ năm
2012. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 12,37 tỷ USD, tăng
3,5% và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nhật Bản đạt 10,57 tỷ USD, giảm nhẹ
0,3%. Trong những năm gần đây, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam luôn xuất
siêu/thặng dư trong buôn bán với Nhật Bản. Năm 2011, nước ta xuất siêu 0,4 tỷ USD;
chuyển sang năm 2012 con số này là 1,5 tỷ USD và 11 tháng tính từ đầu năm 2013, Việt
Nam đã xuất siêu sang thị trường Nhật Bản là 1,8 tỷ USD, tăng 33% so với con số ghi
nhận được trong cùng kỳ năm 2012.

Xuất siêu sang Nhật Bản đạt 1,8 tỷ USD 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bộ Công thương: Xuất khẩu cả năm 2013 ước tăng 15,3%, đạt 132 tỷ USD SGT: Năm 2013 dự kiến tiếp tục lỗ hơn 25 tỷ

Tăng trưởng tín dụng mới đạt 8,83%

Năm 2014, SLS dự kiến lãi 24 tỷ đồng

SGT tăng giá 130% và... hủy niêm yết

Dự kiến kết quả kinh doanh trong năm 2013 của CTCP
Công nghệ Viễn thông Sài Gòn sẽ bị lỗ 25 tỉ, nguyên nhân
chính là do doanh thu trong Quý 4 không đủ lớn để bù đắp
cho chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ. Trong khi đó, lợi
nhuận tính đến quý 3 năm 2013 cũng khá nhỏ, không đủ để
bù cho khoản lỗ phát sinh trong quý 4 này. Trong một tháng
qua, giá cổ phiếu SGT đóng cửa dao động trong biên độ
2.300 – 4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là
787 đơn vị
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(Cập nhật 16h45 ngày 16/12/2013)

Ngân hàng HSBC và hãng cung cấp dịch vụ điều tra kinh doanh danh tiếng Markit
Economics đã công bố Chỉ số PMI tạm tính tháng 12 của Trung Quốc, đạt 50,5 điểm. Đây
là mức thấp nhất trong 3 tháng lại đây, giảm 0,3 điểm so với mức chốt của tháng 11, thấp
hơn 0,4 điểm so với mức trung bình dự báo của 11 nhà phân tích được hãng tin
Bloomberg trưng cầu ý kiến. Nguyên nhân chủ yếu là do sự đi xuống của các nhân tố như
việc làm, mua sắm hàng tồn kho, giá bán ra... Tuy PMI tháng 12 của Trung Quốc giảm so
với tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của Quý III/2013.

Tỷ giá USD có thể sẽ tiếp tục đà tăng (đặc biệt so với đồng yên) do các đồn đoán về việc
Fed giảm quy mô gói QE trong tuần này. Theo khảo sát của CNBC, các nhà đầu tư dự
đoán Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm chương trình nới lỏng định
lượng (QE) ngay trong tuần này. 1/2 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của CNBC cho
biết tỷ giá USD sẽ tiếp tục đà tăng (đặc biệt so với đồng yên) do các đồn đoán Fed giảm
quy mô gói QE vào cuộc họp diễn ra vào thứ 3 (17/12) và thứ 4 (18/12).
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Nhật Bản dành 1 tỷ USD vốn ODA cho Việt NamTrần Anh chào bán cổ phần cho Nojima

g y g g,
tín dụng được tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên;
cho vay đối với lĩnh vực không khuyến khích giảm dần cả về số tuyệt đối và tỷ trọng. Cụ
thể, đến cuối tháng 11/2013, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng
khoảng 17%, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 24,51%, xuất khẩu tăng 3,32%,
công nghiệp hỗ trợ tăng 10,84% so với cuối năm 2012.

, ỷ g , g y ạ , ỷ
đồng doanh thu, lỗ 25,05 tỷ đồng. Con số này thấp hơn rất
nhiều so với kế hoạch năm là 580,86 tỷ đồng doanh thu và
87,129 tỷ đồng lợi nhuận. Theo BCTC hợp nhất: ưNăm
2012, Công ty lỗ 113,792 tỷ đồng năm 2011, lỗ 255,359 tỷ
đồng năm 2012. 

Ngày 16/1/2014, TAG sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường liên
quan đến việc thay đổi thành viên HĐQT và điều chỉnh tỷ lệ
cổ tức 2012. Ông Trần Xuân Kiên, Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc TAG cho biết, Công ty sẽ chào bán 652.580
cp quỹ cho Tập đoàn Nojima theo phương thức thỏa thuận
với giá 49.337 đồng/CP. Thời gian thực hiện dự kiến trong
tháng 12/2013 hoặc vào thời điểm UBCK cho phép. Nojima
cũng sẽ cử chuyên gia sang làm việc tại Trần Anh để cùng
xây dựng chiến lược kinh doanh.
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Khoản ODA trị giá 100 tỷ yen (tương đương 1 tỷ USD) được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo
Abe công bố tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm qua tại Tokyo. Số
vốn này cấp cho 5 dự án hạ tầng cơ sở thuộc đợt 2 tài khóa 2013. Thủ tướng Abe khẳng
định Việt Nam là đối tác quan trọng của Nhật Bản. Ông cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Việt
Nam triển khai các kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong Chiến
lược phát triển công nghiệp hóa, nghiên cứu tạo điều kiện cho nông sản Việt Nam tiếp cận
thị trường Nhật Bản. Sau hội đàm, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết công hàm trao đổi cho
3 dự án thuộc đợt một tài khóa 2013, tổng giá trị hơn 550 triệu USD
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-4.02
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VN-Index dừng lại ở mức 502,04 điểm, giảm 4,02 điểm (-0,79%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 62,699 triệu đơn vị, trị giá 1.090,9 tỷ đồng.
Toàn sàn có 100 mã tăng, 107 mã giảm và 96 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 5,54 điểm (-0,98%) xuống còn 560,93 điểm, với 4 mã
tăng giá, 17 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Phiên hôm nay, nhiều cổ
phiếu trụ cột trên sàn HOSE như MSN, VCB, VIC, VNM, BVH… đã
đồng loạt giảm giá. Mã VIC đã mất tới 4,9% và đứng ở mức 67.500
đồng/CP. MSN giảm 1,2% xuống 85.000 đồng/CP. BVH giảm 1% xuống
38.800 đồng/CP. Chiều ngược lại, 4 mã còn tăng giá trong nhóm VN-30
là HPG, PGD, PVT và VSH. Trong đó, PVT và VSH đều đã khớp được
trên 1 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã MBB chỉ đứng ở mức giá tham
chiếu và khớp được hơn 467 nghìn đơn vị, nhưng đã có thỏa thuận
1,32 triệu đơn vị ở mức giá trần, tương đương giá trị giao dịch lên tới
17,75 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là CCI tăng 700
đồng (+6,93%) lên 10.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 30 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 66,49 điểm, tăng 0,27 điểm (0,42%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 78,498 triệu đơn vị, trị giá 590,610 tỷ đồng. Riêng
giao dịch thỏa thuận, có 47 giao dịch trên HNX với 25,084 triệu cổ
phiếu, trị giá 239,53 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng, 70 mã giảm và
184 mã đứng giá. Lúc này, chỉ số HNX30-Index tăng 0,47 điểm
(0,37%), lên mức 125,68 điểm, với 12 mã tăng, 9 mã giảm và 9 mã
đứng giá. Việc quỹ Market Vector Vietnam ETF (gọi tắt là quỹ VNM) loại
PVX khỏi danh mục đầu tư đã khiến PVX bị khối ngoại bán tới 15,09
triệu đơn vị trong phiên hôm nay. Tuy nhiên, lượng bán ra này của khối
ngoại đã được các nhà đầu tư trong nước gom hết. Khép phiên giao
dịch, PVX đứng ở mức giá tham chiếu và khớp được tới 22,01 triệu
đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua giá sàn tới 8,45 triệu đơn vị. 3 cổ
phiếu ACB, PVV và SHB đã có giao dịch thỏa thuận với khối lượng rất
lớn lần lượt là 9,1 triệu đơn vị, 6,6 triệu đơn vị và 8,15 triệu đơn vị.
Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận của cả 3 mã này đều được thực hiện
ở mức giá sàn.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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6,172,410 15,379,350
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 6,1 triệu đơn vị, mua vào
4,1 triệu đơn vị, mã MBB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.158.470 đơn vị (trong đó gia. Trên HNX, khối ngoại bán ra 15,3 triệu
đơn vị và mua vào 665.900 đơn vị, mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán
ra nhiều nhất với 15.090.700 đơn vị (chiếm 68,5% tổng khối lượng giao
dịch)

665,900

66.49



Diễn biến khá bất ngờ về cuối phiên khi lực bán gia tăng
mạnh về cuối phiên và chủ yếu lệnh bán mạnh từ phiên
ATC. Vn-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
phiên xuống 502.04 điểm. Trong khi khớp lệnh trên sàn
tiếp tục sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn
700 tỷ đồng, giá trị thỏa thuận đạt gần 300 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm điểm như
VIC, BVH, MSN và VNM là nguyên nhân kéo chỉ số Vn-
Index giảm mạnh. Sự sụt giảm về thanh khoản trong
phiên giảm điểm này là điểm tích cực khi giá giảm mà
lực bán không tăng. Chỉ số giảm mạnh ở phiên nay đã
khiến đường giá nằm trên đường MA(50), cũng là dải
dưới của Bollinger. Đây được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ
tốt cho xu thế hiện tại. Trong khi MACD tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu, cùng với một loạt các
chỉ báo khác giảm mạnh cho thấy xu thế bán ra vẫn là
chủ yếu. Tuy nhiên STO đang vào trong vùng quá bán,
và ở ngưỡng hỗ trợ hiện tại trên đường MA(50) thì cơ
hội phục hồi cho chỉ số đang ở các phiên kế tiếp. Xu thế
giằng co với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 502 điểm sẽ diễn
ra trong thời gian tới. 
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Diễn biến trái chiều về cuối phiên, trong khi Hose bị bán
mạnh thì HNX-Index lại tăng mạnh về cuối phiên. Lực
mua mạnh về cuối phiên đã giúp HNX-Index tăng 0.42%
lên 66.49 điểm và chuẩn bị tiếp cận ngưỡng kháng cự
67 điểm. Thanh khoản cũng gia tăng ở phiên nay là
điểm tích cực trên sàn này. Giá trị khớp lệnh đạt tới hơn
350 tỷ đồng. Cũng đã lâu rồi bên sàn này mới có giá trị
thỏa thuận lớn vậy với giá trị đạt hơn 240 tỷ đồng, chủ
yếu thỏa thuận ở nhóm cổ phiếu ngân hàng là ACB và
SHB. Các chỉ báo đang tăng trở lại là tín hiệu tích cực.
STO đang tăng trở lại vùng quá mua trong khi MFI cũng
đang tiến về ngưỡng 80 điểm cho thấy dòng tiền tham
gia mạnh vào thị trường. Trong khi tín hiệu từ MACD thì
ko rõ rệt. Dải Bollinger sau 4 phiên đi ngang thì phiên
nay đã mở rộng lên phía trên có tác dụng mở đường
cho xu thế tăng. Trong các phiên tới, đường giá tiến tới
chinh phục ngưỡng 67 điểm là ngưỡng kháng cự chưa
vượt được trong tháng 6 vừa qua. Với diễn biến hiện tại, 
chưa có cơ sở để kỳ vọng về khả năng vượt đỉnh 67 lần
này. 

69 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm
515 điểm

Trang 3
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 16/12/2013

Đây là tuần cuối cùng để ETF cơ cấu danh mục. Mở đầu tuần giao dịch, bên sàn Hose lại kịch bản bán mạnh
vào phiên ATC khiến Vn-Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày giảm tới 4.02 điểm xuống 502.04 điểm.

THỨ BA

17/12/2013

Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ tư liên tiếp sau khi chỉ số đo hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung
Quốc giảm và khi nhà đầu tư đang chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ khai mạc vào ngày mai
để xem liệu họ có quyết định giảm kích thích. Lúc 13h05 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
giảm 0,6% xuống 137,15 điểm, hướng tới mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/9. Chỉ số này đã giảm 1,1%
trong tuần trước, ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau khi số liệu của Mỹ cải thiện làm dấy lên đồn đoán rằng
FED sẽ giảm kích thích. Theo một điều tra do hãng tin Bloomberg thực hiện hôm 6/12, 34% số chuyên gia kinh
tế được điều tra 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 tuần này. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm mạnh 1,4% trong phiên
này sau khi chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc do HSBC Holdings Plc/Markit Economics công bố giảm
xuống 50,5 điểm trong tháng 12 từ mức từ 50,8 điểm của tháng 11. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của
Toyota Motor Corp., hãng chế tạo ô tô lớn nhất Châu Á, giảm 1,9%, khi đồng Yên lên giá so với USD. Cổ phiếu
của Senex Energy Ltd. giảm 8,4% sau khi đề xuất thâu tóm hãng thăm dò dầu khí AWE Ltd. trị giá ban đầu 752
triệu Đôla Australia bị hãng này từ chối. Cổ phiếu của AWE tăng 7,2%. Cổ phiếu của Tokyo Electric Power Co.
tăng 1% nhờ tin chính phủ có kế hoạch tăng gấp đôi khoản cho vay không lãi suất cho công ty điện lực này.

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.

vào phiên ATC khiến Vn Index đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày giảm tới 4.02 điểm xuống 502.04 điểm.
Trong khi sàn HNX lại tăng mạnh về cuối phiên và đóng cửa ở mức cao trong ngày. Diễn biến trái chiều này
cũng đã thường xảy ra trong thời gian gần đây. Và nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là đối tượng được chú ý.

Trang 4

Phiên giao dịch đầu tuần với buổi sáng không có nhiều điểm đáng chú ý. Chỉ đến phiên buổi chiều, dòng tiền vào
khá mạnh trên sàn HNX. Trong khi sàn Hose vẫn giao dịch lình xình. Khối lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn phiên
nay tương đương nhau cho thấy dòng tiền vào sàn HNX tăng đáng kể so với phiên trước, một lý do nữa là dòng
tiền có tín hiệu sụt giảm trên sàn Hose. Ở những lần cơ cấu trước của ETF, kịch bản kê lệnh bán vào phiên ATC
đã tiếp tục diễn ra trong phiên nay. Lệnh bán không quá mạnh khi phiên ATC này khớp lệnh không lớn. Nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn là đối tượng bị bán mạnh khi nhóm tự trụ (cũ) là VNM, VIC, BVH và MSN đều giảm điểm. Việc
giảm mạnh hôm nay đã khiến Vn-Index chạm dải dưới của Bollinger hay cũng đang được nâng đỡ trên đường
MA(50). Đây được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ trung hạn cho đường giá và khả năng sẽ được nâng đỡ trong vài
phiên khi tín hiệu quá bán ở STO đã xuất hiện. Trường hợp mà ngưỡng này bị phá vỡ thì VN-Index có thể tiến
về ngưỡng thấp hơn là 490 điểm. Tuy nhiên với diễn biến về thanh khoản phiên nay có thể thấy lực bán không
quá mạnh, vì vậy trường hợp xấu kia có thể chưa được tính đến. Trong khi sàn HNX tiếp tục tăng điểm mạnh
với đồng loạt các mã trong nhóm sông đà đóng cửa dư mua trần cuối phiên. Số lượng mã giữ sắc xanh trên sàn
này chiếm phần lớn đã đem đến xu thế tích cực trên sàn này. Tuy nhiên, ngưỡng kháng cự 67 điểm vẫn được
đánh ra là ngưỡng khó vượt ở thời điểm này với HNX-Index.

Ở ngưỡng hỗ trợ của Vn-Index thì chúng tôi không khuyến nghị bán, tuy nhiên trên sàn HNX, khi chỉ số này
đang tiếp cận ngưỡng kháng cự 67 điểm và các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu khả năng vượt đỉnh của chỉ
số này. Vì vậy trên sàn HNX, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục bán ra khi chỉ số này tiến tới ngưỡng 67
điểm. Trong khi bên sàn Hose tập trung chủ yếu các mã ETF cơ cấu và sẽ có nhiều bất ngờ trong tuần này. Tuy
nhiên tín hiệu đi ngang vẫn đang duy trì với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm.  

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.




