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SBS đã bán hết toàn bộ 1.015.140 cổ phiếu SPM đang nắm
giữ, tương đương 7,251% vốn điều lệ SPM, Qua đó, SBS
không còn nắm cổ phiếu SPM nào và cũng không còn là cổ
đông lớn của SPM. Giao dịch được thực hiện vào ngày
13/12. Tại phiên này, có 1.015.140 cổ phiếu SPM được giao
dịch thỏa thuận với giá trị hơn 28,3 tỷ đồng, trùng khớp với
số cổ phiếu mà SBS thực hiện bán. Như vậy, SBS đã lãi
hơn 5 tỷ đồng sau khoảng 3 tháng nắm giữ mã SPM.
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Theo Cục Thuế Lâm Đồng, tổng thu NSNN (thu nội địa) trên địa bàn tỉnh tính hết tháng
11/2013 đạt 269,3 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11, tổng thu NSNN (thu nội
địa) trên địa bàn tỉnh đạt 2.658,9 tỷ, bằng 111% so thực hiện cùng năm 2012. Trong đó,
thu nội địa không kể dầu thô và tiền sử dụng đất tháng 11 là 235,4 tỷ đồng; lũy kế 11
tháng là 2.391,2 tỷ, đạt 80% dự toán năm và bằng 117% so cùng kỳ. Một số khoản thu,
sắc thuế chủ yếu thu tăng so 11 tháng năm 2012 là: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
tăng 254%; thu khác cân đối ngân sách tăng 62%, thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà
nước tăng 46%; Doanh nghiệp Nhà nước địa phương tăng 23%; DNNN TƯ tăng 46%; lệ
phí trước bạ tăng 30%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17%.

11 tháng, Lâm Đồng đạt 2.658,9 tỷ đồng tổng thu Ngân sách Nhà nước 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dự toán bội chi NSNN năm 2014 là 224 nghìn tỷ đồng, bằng 5,3% GDPBán SPM, SBS lãi trên 5 tỷ đồng 

TPHCM: DNNN muốn tăng trưởng 10 - 15% năm tới

Năm 2014, GMX đặt kế hoạch lãi trên 10 tỷ

Tách An Phú, HAG dự kiến giảm 1.761 tỷ đồng nợ

Bộ Tài chính vừa có Quyết định 3016/QĐ-BTC về việc công bố công khai số liệu dự toán
NSNN năm 2014. Theo đó, dự toán bội chi NSNN năm 2014 là 224 nghìn tỷ đồng, bằng
5,3% GDP. Theo Dự toán, tổng thu cân đối NSNN năm 2014 là 782,7 nghìn tỷ đồng; trong
đó thu nội địa là 539 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô là 85,2 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ
hoạt động XNK là 154 nghìn tỷ đồng và thu viện trợ là 4,5 nghìn tỷ đồng. Tổng chi cân đối
NSNN là 1.006,7 nghìn tỷ đồng; trong đó chi đầu tư phát triển là 163 nghìn tỷ đồng, chỉ trả
nợ và viện trợ 120 nghìn tỷ đồng, chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, quản lý hành chính 704,4 nghìn tỷ đồng, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng
và Dự phòng là 19,2 nghìn tỷ đồng.

GMX đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 131,16 tỷ đồng và
lợi nhuận sau thuế 10,57 tỷ đồng. HĐQT Công ty thống nhất
giao dịch Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và ký kết hợp
đồng với các ngân hàng thương mại để vay vốn tín dụng
theo kế hoạch được duyệt. Được biết, 9 tháng đầu năm
2013, GMX đạt 118,62 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,3% so với
cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 9,4 tỷ đồng,
giảm 14,93% cùng kỳ.

Tổng doanh thu của 93 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc UBND TPHCM trong 11
tháng đầu năm 2013 giảm 31% so với cùng kỳ năm 2012. Dù tình hình kinh tế được dự
báo còn khó khăn nhưng các DNNN vẫn đề ra chỉ tiêu tăng doanh thu 10 - 15% trong năm
2014. Theo Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, trong 108 DNNN thuộc UBND

HĐQT HAG đã thông qua tình hình tài chính đến hết
30/9/2013 với số dư nợ vay đạt 14.508 tỷ đồng, trong khi
vốn chủ sở hữu là 12.910 tỷ đồng. Sau khi tiến hành tái cấu
trúc bằng việc tách nhóm CTCP Đầu tư bất động sản An
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Lãnh đạo Chi cục Hải quan Hải Dương cho biết, đến ngày 17-12, đơn vị thu NSNN được
1.300 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu 25 tỉ đồng. Từ đầu năm đến ngày 17-12, Chi cục Hải quan Hải
Dương làm thủ tục XNK cho 962 DN với tổng số 138.917 bộ tờ khai, tổng giá trị kim ngạch
XNK gần 8 tỉ USD. Theo Chi cục Hải quan Hải Dương, để tạo thuận lợi cho DN, góp phần
thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tập
trung đào đạo, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ CBCC; tích cực và chủ động thực hiện
công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, phối kết hợp chặt chẽ với KBNN tỉnh Hải Dương và các
Ngân hàng thương mại trong việc thu nộp NSNN, kịp thời điều chỉnh các khoản thu do DN
nộp nhầm, sai sót…

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,884.57

Hải quan Hải Dương vượt chỉ tiêu thu ngân sách 25 tỉ đồngNăm 2013, PHR có thể vượt 4,4% kế hoạch lợi nhuận

ụ g ệp p , g ộ
thành phố, hiện đã có 15 doanh nghiệp sáp nhập, giải thể, phá sản, bán… Tổng doanh thu 
của 93 doanh nghiệp còn lại trong 11 tháng đầu năm 2013 đạt gần 74.590 tỉ đồng, giảm
31% so với cùng kỳ năm 2012. Theo văn bản ngày 16-12 của UBND thành phố, các
DNNN thuộc thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014 với tốc
độ tăng trưởng 10 – 15% so với năm 2013.

g ệ ộ g
Phú, số dư nợ vay dự kiến giảm xuống còn 12.747 tỷ đồng,
tương ứng số nợ vay sẽ giảm là 1.761 tỷ đồng. Nghiệp vụ
tách nhóm dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12/2013 và
ngày 17/12/2013 là hạn chót cổ đông HAG nộp tiền mua cổ
phần An Phú. 

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR) vừa điều chỉnh kế hoạch
kinh doanh cho năm 2013, trong đó doanh thu dự kiến đạt
1.663 tỷ đồng, LNST 272 tỷ đồng. CTCK Bảo Việt cho rằng
PHR có thể vượt mức kế hoạch đã điều chỉnh này. Cụ thể,
doanh thu năm 2013 ước đạt 1.761 tỷ đồng, LNST đạt 284
tỷ, vượt 5,8% và 4,4% so với kế hoạch. Trong một tháng
qua, giá cổ phiếu PHR đóng cửa dao động trong biên độ
30.200 – 33.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là
38.387 đơn vị
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Tài sản của các ngân hàng châu Âu giảm 1,1 nghìn tỷ USD để đáp ứng Basel III
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Tỷ giá EUR/USD tăng trước cuộc họp của Fed

Tài sản của các NH ở châu Âu giảm hơn 1,1 tỷ USD so với năm 2011 do các ngân hàng
giảm bớt đầu tư vào các tài sản rủi ro theo yêu cầu của các cơ quan quản lý tài chính.
Theo báo cáo của Cơ quan ngân hàng Châu Âu (EBA), từ 12/2011 - 6/2013, tổng tài sản
đã điều chỉnh rủi ro của các ngân hàng châu Âu đã giảm 817 tỷ euro (1,1 nghìn tỷ USD).
Tỷ lệ vốn cấp 1 tăng lên mức 11,7% so với mức 10% cuả cùng kỳ. Kể từ khi cuộc khủng
hoảng tài chính bùng nổ, các ngân hàng trên thế giới đã huy động được khoảng 500 tỷ
USD, tiến dần hơn tới việc đáp ứng chuẩn Basel III.

Giá trị đồng euro tăng so với USD sau 2 ngày sụt giảm do số liệu kinh tế lạc quan của khu
vực eurozone và do nhà đầu tư lo ngại về việc Cục dự trữ Liên bang (Fed) sớm cắt giảm
chương trình nới lỏng định lượng (QE). Fed sẽ bắt đầu cuộc họp chính sách vào thứ 3
(17/12) và các nhà đầu tư dự đoán nhiều khả năng Fed sẽ giảm nhẹ quy mô gói QE. Đây
là lý do khiến cho USD tăng giá trong tuần trước. Tỷ giá đồng euro so với USD tăng 0,2%
lên gần mức 1,38 USD/EUR sau khi số liệu kinh tế châu Âu tăng vượt dự đoán được công
bố. Chỉ số USD giảm 0,2% xuống 80,072.
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VN-Index dừng lại ở mức 505,67 điểm, tăng 3,63 điểm (0,72%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 73,600 triệu đơn vị, trị giá 929,53 tỷ đồng.
Toàn sàn có 148 mã tăng, 57 mã giảm và 98 mã đứng giá. Trong rổ
chỉ số VN30 chỉ có 2 mã giảm là CTG và GMD trong khi có tới 21 mã
tăng và 7 mã đứng giá, điều này đã giúp chỉ số VN30-Index tăng tới
5,01 điểm (0,89%) lên 565,94 điểm. Trong đó, các cổ phiếu trụ cột như
BVH, VIC, VCB, MSN… đều đã đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, quy mô
giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 chỉ ở mức thấp. Phiên
hôm nay có 4 mã khớp được trên 1 triệu đơn vị là CII, HAG, OGC và
PVT. Bên ngoài nhóm VN-30, mã GAS đứng giá tham chiếu và bất ngờ
thỏa thuận được 1 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 64,5 tỷ
đồng. Trái ngược lại hoàn toàn so với giao dịch của các cổ phiếu trụ
cột, dòng tiền phiên hôm nay tiếp tục đổ vào các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Mã FLC tăng 4% lên 10.300 đồng/CP và khớp lệnh nhiều nhất sàn
HOSE, đạt trên 7,95 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là
PXM tăng 100 đồng (+8,33%) lên 1.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch
đạt 73.870 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
2,06 triệu đơn vị, mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
590.800 đơn vị (chiếm 39,6% tổng khối lượng giao dịch), trong khi bán
ra 14.000 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 196.376 đơn vị và mua
vào 940.800 đơn vị, mã VCG bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất
với 35.700 đơn vị (chiếm 2,1% tổng khối lượng giao dịch).
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HNX-Index đứng ở mức 66,86 điểm, tăng 0,37 điểm (0,56%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 43,101 triệu đơn vị, trị giá 344,92 tỷ đồng. Toàn sàn
có 141 mã tăng, 78 mã giảm và 158 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index
tăng 1,07 điểm (0,85%), lên mức 126,75 điểm, với 19 mã tăng, 4 mã
giảm và 7 mã đứng giá. Đáng chú ý, thanh khoản của mã PVX phiên
hôm nay sụt giảm đáng kể, chỉ đạt 3,94 triệu đơn vị. Tuy nhiên do áp
lực bán của khối ngoại không còn, nên mã này được các nhà đầu tư
trong nước kéo lên mức giá trần. Khép phiên giao dịch, PVX vẫn còn
dư bán giá trần tới 2,19 triệu đơn vị. Trong nhóm HNX-30, các cổ phiếu
trụ cột như VND, VCG, SHB, SCR… đều đã đồng loạt tăng giá. VCG đã
tăng 1% lên 10.400 đồng/CP và khớp được 1,66 triệu đơn vị. SCR tăng
2,9% lên 7.000 đồng/CP và khớp được 2,26 triệu đơn vị. Mã HUT tăng
tới 5% lên 8.400 đồng/CP và bất ngờ vươn lên là mã có khối lượng
khớp lệnh lớn thứ 2 sàn HNX, đạt 2,96 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HNX là VPC, tăng 300 đồng (+10%) lên 3.300 đồng/cp,
khối lượng giao dịch đạt 59.500 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Thị trường phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó.
Đóng cửa, Vn-Index tăng 3.63 điểm lên 505.67 điểm.
Thanh khoản phiên nay tăng nhẹ về giá trị khớp lệnh khi
giá trị này đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên
trước. Tuy nhiên cây nến xanh phiên nay vẫn nằm sát
dải dưới của Bollinger và dải này vẫn đang kéo ngang
cho thấy tâm lý thận trọng duy trì, khả năng giằng co
còn kéo dài trong vài phiên kế tiếp. Đồng thời chỉ báo
STO lại đang trong vùng quá bán nên áp lực bán trong
vài phiên kế tiếp sẽ không còn mạnh và khả năng tiếp
tục có phục hồi nhẹ. Trong khi chỉ báo MACD lại vẫn
đang đi xuống và gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu cho thấy xu thế vẫn xấu đi. Ở thời điểm này, dải
Bollinger đang co lại với ngưỡng trên ở 513 điểm và
ngưỡng dưới ở 502 điểm. Xu thế đi ngang vẫn đang duy
trì. 
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Tiếp đà tăng điểm và là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp,
HNX-Index chốt phiên ở mức cao nhất trong ngày đạt
66.86 điểm, tăng 0.56% so với phiên trước. Thanh
khoản phiên nay giảm nhẹ so với phiên trước khi giá trị
khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 300 tỷ một chút. Sắc xanh mở
rộng trên bảng điện tử ngay từ đầu phiên buổi sang và
ngày càng mở rộng sang cuối phiên chiều. Nhóm cổ
phiếu sông đà tiếp tục khởi sắc, và đã lan tỏa sang các
nhóm ngành khác. Một cây nến xanh thân dài nối tiếp
các cây nến xanh trước đó đã khiến HNX-Index phiên
nay chạm vào dải trên của Bollinger. Tuy nhiên dải này
vẫn đang mở rộng lên phía trên là điểm tích cực. Có
điều ngưỡng kháng cự kỹ thuật tại 67 điểm vẫn là
ngưỡng đe dọa với đường giá và khả năng bị thoái lui
khỏi ngưỡng này vẫn được xém xét đến. Đồng thời chỉ
báo STO đang tiến vào vùng quá mua vì vậy áp lực bán
trong phiên tới sẽ gia tăng. Khả năng có nhịp điều chỉnh
tại ngưỡng này là cao.  

69 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

Trung bình 62 điểm

YếuYếu

Trung bình

60 điểm

67 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á bật lại từ mốc thấp nhất trong 3 tháng khi nhà đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp của Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi các báo cáo cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng mạnh lên tại Châu Âu
và Mỹ. Lúc 10h13 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,5% lên 137,72 điểm, với 9/10
nhóm ngành tăng giá. Chỉ số này đã giảm 2 tuần trước khi số liệu cải thiện của Mỹ thúc đẩy đồn đoán rằng FED
sẽ giảm chương trình mua trái phiếu hiện ở mức 85 tỷ USD/tháng khi bế mạc cuộc họp chính sách vào ngày
mai. Thị trường hồi phục trong phiên này nhờ số liệu kinh tế cải thiện. Hoạt động sản xuất của khối Euro trong
tháng 12 vừa rồi đã chạm mức cao nhất trong 31 tháng , một điều tra của Markit Economics chỉ ra. Báo cáo
khác cho thấy sản lượng công nghiệp của Mỹ trong tháng 11 tăng mạnh nhất trong vòng 1 năm, dấu hiệu cho
thấy các nhà máy đang thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Honda
Motor Co., hãng chế tạo ô tô Nhật Bản có 80% doanh thu từ nước ngoài, tăng 1,6%. Cổ phiếu của Dai-ichi Life
Insurance Co. tăng 2,4% trên thị trường Tokyo sau khi Barclays Plc khuyến nghị nên mua cổ phiếu công ty bảo
hiểm này. Cổ phiếu của Daewoo Engineering & Construction Co. giảm 8,7% sau khi cơ quan quản lý dịch vụ tài
chính Hàn Quốc bắt đầu điều tra quy trình kế toán của công ty kỹ thuật có trụ sở tại Seoul này.
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Cả 2 sàn đóng cửa với sắc xanh và càng về cuối phiên giao dịch càng tích cực hơn. Cả 2 chỉ số đều kết thúc ở
mức cao nhất trong ngày và thanh khoản toàn thị trường cải thiện nhẹ. Vn-Index chốt phiên ở 505.67 điểm.
Trong khi HNX-Index tiến sát đến ngưỡng 67 điểm, đứng tại 66.86 điểm. Độ rộng tăng điểm trên 2 sàn 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.

Với diễn biến khá tích cực ở nhiều mã cổ phiếu, rất nhiều người cầm cổ đã có lợi nhuận trong vài phiên qua khi
nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên ở thời điểm này, thanh khoản luôn giữ ở mức trung bình đã thể hiện sự thận trọng
của nhà đầu tư. Đồng thời tín hiệu kỹ thuật cho thấy áp lực bán sẽ gia tăng trong các phiên tới trên sàn HNX. Vì
vậy khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng cổ phiếu tại các ngưỡng này. 

g g g , g ạ ộ ộ g g p y
khá tốt đem đến tín hiệu tích cực.

Trang 4

Vn-Index phục hồi sau phiên giảm điểm trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn bị bán mạnh nữa mà
đã lấy lại được sắc xanh. Trong khi nhiều cổ phiếu Vn30 ở phiên nay cũng xanh trở lại. Nhìn tổng thể cả 2 sàn
Hose và HNX có thể thấy số lượng mã xanh chiếm đa số và nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng đã bắt đầu hoạt động
trở lại. Khá nhiều cổ phiếu đã chinh phục đỉnh của 2 năm đến 3 năm nay, cũng khá nhiều cổ phiếu đang tiếp cận
ngưỡng đỉnh cũ. Giao dịch vẫn có sự phân hóa rõ rệt. Các quỹ ETF còn 3 phiên nữa để kết thúc cơ cấu danh
mục, tuy nhiên ở phiên nay không thấy có dấu hiệu rõ nét nào từ hoạt động cơ cấu này. Thậm chí giao dịch của
khối ngoại còn sụt giảm mạnh, trong khi phiên trước đó giao dịch khối ngoại chủ yếu qua hình thức thỏa thuận.
Hiện tại xu thế đi ngang đang duy trì trên sàn Hose với ngưỡng dưới là 502 điểm và ngưỡng trên là 513-515
điểm. Và những cây nến nhỏ xuất hiện trong phiên cho thấy tâm lý giằng co vẫn là chủ yếu. Trong khi bên sàn
HNX, các cây nến xanh thân dài liên tiếp xuất hiện cùng với dải Bollinger vẫn hướng lên trên rõ rệt mở đường
cho xu thế tăng giá trên sàn này. Tuy nhiên ngưỡng kháng cự 67 điểm là đỉnh của tháng 6 vừa qua sẽ là
ngưỡng cản khó vượt của chỉ số. Đồng thời đang xuất hiện tín hiệu quá mua trên sàn này nên áp lực điều chỉnh
trong phiên kế tiếp sẽ gia tăng, trước mắt HNX-Index sẽ thoái lui trước ngưỡng kháng cự 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.




