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SGT cho biết, ước đạt kết quả kinh doanh cả năm 2013, với
doanh thu đạt gần 148 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận âm 25 tỷ
đồng. Trong khi, kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ SGT
thông qua là 580,8 tỷ đồng doanh thu và 87 tỷ đồng lợi
nhuận. Theo SGT, nguyên nhân chính khiến Cty lỗ là do
doanh thu giảm và chi phí lãi vay phát sinh. SGT dự kiến
khả năng vẫn còn tiếp tục lỗ trong năm nay, đánh dấu năm
thứ 3 lỗ liên tiếp. Hết tháng 11, SGT đạt doanh thu 132 tỷ
đồng, lỗ hơn 22 tỷ đồng.
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Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập
khẩu trong 11 tháng năm 2013 đạt 4,75 tỷ USD, tăng 33,12% so với mức 3,57 tỷ cùng kỳ
năm trước. Trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ đạt 2,19 tỷ USD, tăng 34,68% so
với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 2,56 tỷ USD tăng 31,81%. Thâm hụt cán
cân thương mại của Việt Nam trong 11 tháng đứng ở mức 371,03 triệu USD, tăng
14,59% so với năm 2012. Nhóm 5 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất trong 11
tháng qua gồm: Điện thoại các loại và linh kiện 870,74 triệu USD; Máy móc thiết bị và
dụng cụ phụ tùng 220 triệu USD; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 216,48 triệu
USD; Cao su 197,48 triệu USD; Cà phê 56,76 triệu USD.

Thương mại Việt Nam- Ấn Độ đạt 4,75 tỷ USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thu thuế xuất nhập khẩu đạt 203.059 tỷ đồng SGT năm thứ 3 lỗ liên tiếp

CPI năm 2013 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua 

MCG có thể lỗ hơn 100 tỷ đồng trong năm nay

11 tháng, TMC lãi gần 18 tỷ đồng

Đây là số liệu kết quả thu thuế xuất nhập khẩu theo thống kê lũy kế tính đến ngày
6/12/2013, bằng 85,5% dự toán năm. Ngoài ra, tính đến ngày 20/11/2013, hoạt động kiểm
tra sau thông quan (KTSTQ) đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. Toàn ngành
Hải quan đã thực hiện KTSTQ 1.951 cuộc, ra quyết định ấn định và truy thu đạt 1.521 tỷ
đồng, bằng 128% so với cùng kỳ. Đã thu nộp ngân sách 1.261 tỷ đồng (bằng 167% so
với cùng kỳ), đạt 110% chỉ tiêu được giao (1.261 tỷ đồng/1.145 tỷ đồng). Tính đến ngày
15/11/2013, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ được 20.164 vụ việc vi phạm
(trong đó có 636 vụ việc liên quan đến ma túy), trị giá hàng hoá vi phạm ước tính
551,409tỷ đồng, thu nộp ngân sách đạt hơn 139,2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tich HĐQT MCG chia sẻ, vì
hoạt động kinh doanh trong năm 2013 rất khó khăn, nên
nhiều khả năng MCG sẽ “gánh” lỗ hơn 100 tỷ đồng trong
năm nay. Nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ lớn này là do
Công ty phải trích lập dự phòng các khoản đầu tư đối với
các công ty liên kết và quyết toán các công trình xây lắp.
Hơn nữa, một số dự án Công ty đã hoàn thành nhưng chưa
thể hạch toán ngay được trong năm 2013 như Dự án 102
Trường Chính… 

Tổng cục Thống kê dự báo CPI năm 2013 tăng khoảng 6 % so với năm 2012. Năm 2013,
cả nước có 17 tỉnh, thành phố điều chỉnh giá dịch vụ y tế khiến CPI của nhóm thuốc và
dịch vụ y tế tăng 19,5% so với tháng 12 năm trước, đóng góp vào chỉ số chung cả nước
xấp xỉ 1,1%. Các địa phương cũng tiếp tục thực hiện lộ trình tăng học phí làm cho CPI

Tháng 11, CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức
(TMC) đạt 190,04 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và
dịch vụ, LNTT 1,24 tỷ đồng và LNST đạt 940 triệu đồng.
Như vậy, lũy kế 11 tháng đầu năm, TMC đạt 2.051,67 tỷ
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Cụ thể, từ 14h ngày 18/12, các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối được tăng tối đa 584
đồng/lít xăng, tăng 653 đồng/lít dầu diesel, tăng 384 đồng/lít dầu hỏa. Riêng mặt hàng
dầu madut giữ nguyên giá bán hiện hành. Cũng theo quyết định của liên bộ Tài chính -
Công Thương, trước mắt, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cắt giảm,
không tính lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu
hỏa (0 đồng/lít). Đồng thời ngừng sử dụng quỹ bình ổn giá BOG đối với mặt hàng xăng và 
dầu diesel. Riêng mặt hàng dầu hỏa thì cho phép sử dụng quỹ bình ổn như hiện hành là
700 đồng/lít. Theo Bộ Tài chính, nguồn quỹ bình ổn giá xăng dầu đến ngày 10/12/2013
còn 72 tỷ đồng, trong đó có 7 doanh nghiệp đã bị âm.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,875.26

Giá xăng, dầu trong nước đột ngột tăng mạnh, gần 600 đồng/lítNVB: lợi nhuận sau soát xét sụt giảm mạnh
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nhóm giáo dục tăng trên 11%, đóng góp vào chỉ số chung cả nước tăng gần 0,7%. Một
ảnh hưởng nữa khiến CPI tăng là do giá xăng dầu được điều chỉnh 4 đợt tăng giá và 6
đợt giảm giá.Vậy, giá xăng dầu trong năm đã tăng 2,15%, góp phần vào tăng CPI chung
là 0,08%. Giá điện được điều chỉnh 2 đợt với mức tăng tổng cộng 10%; giá gas tăng
mạnh 2 đợt khiến cho cả năm giá gas tăng gần 5%.
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đồng doanh thu, hoàn thành 93,23% kế hoạch năm và lợi
nhuận trước thuế 17,91 tỷ đồng, hoàn thành 89,55% kế
hoạch năm. Cũng theo thông tin từ TMC, HĐQT Công ty
vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền
mặt theo tỷ lệ 4%. 

LNST 6 tháng đầu năm 2013 của NVB giảm từ 10,523 tỷ
đồng trong BCTC trước soát xét về gần 2,221 tỷ đồng sau
soát xét. Do việc hạch toán giảm thu nhập từ lãi và các
khoản thu nhập từ 1.089 tỷ đồng về 1.081 tỷ đồng, dẫn đến
giảm thu nhập lãi thuần; lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm.
Thu nhập hạch toán giảm, chi phí hoạt động, chi phí trích
lập dự phòng rủi ro tín dụng của NVB 6 tháng giảm theo,
nhưng mức giảm thấp hơn, là nguyên nhân khiến lợi nhuận
của NVB khác nhau giữa 2 báo cáo.
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Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 11 tăng kỷ lục

81.84

27.49 4,096.13

Tỷ giá EUR/USD và USD/JPY đồng loạt giảm trước quyết định của Fed

Trong tháng 11, thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng kỷ lục vì nhập khẩu tăng 21,1%
so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu tiêu thụ tăng cao trước thời điểm chính phủ Nhật
nâng thuế tiêu dùng vào tháng 4/2014. Đây là mức thâm hụt thương mại trong tháng 11
cao nhất của Nhật Bản từ trước tới giờ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản, thâm
hụt thương mại trong tháng 11 ở mức 1,29 nghìn tỷ yên (12,6 tỷ USD). Xuất khẩu của
Nhật tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thâm hụt thương mại (theo tháng) tăng kỷ
lục do đồng yên giảm giá so với USD.

USD giảm giá so với đồng euro và đồng yên do các nhà đầu tư chờ đợi quyết định của
Fed về việc cắt giảm chương trình nới lỏng định lượng (QE). Khả năng Fed cắt giảm QE
trong tháng 12/2013 hoặc tháng 1/2014 ngày càng tăng sau khi các số liệu lạc quan về
kinh tế Mỹ được công bố. Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters, đa số các chuyên gia
cho rằng Fed sẽ quyết định cắt giảm chương trình QE vào tháng 3/2014. Tỷ giá USD so
với đồng yên giảm 0,4% xuống 102,60 JPY/USD. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá trị USD
giảm so với yên. Đồng euro giảm 0,3% xuống 141,35 JPY/EUR.
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VN-Index dừng lại ở mức 505,25 điểm, giảm 0,42 điểm (-0,08%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 62,331 triệu đơn vị, trị giá 915,560 tỷ đồng.
Nếu trừ đi giao dịch thỏa thuận của trái phiếu BID1_106 thì giá trị giao
dịch trên sàn HOSE chỉ còn là 743,14 tỷ đồng. Toàn sàn có 94 mã
tăng, 113 mã giảm và 96 mã đứng giá. Trong khi đó, chỉ số VN30-
Index tăng 0,33 điểm (0,06%) lên mức 566,27 điểm, với 9 mã tăng giá,
13 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE
phân hóa khá mạnh. Các mã như VIC, VCB, REE, GMD… đã nhích
lên trên mốc tham chiếu nhưng cũng không thể giúp chỉ số VN-Index
đảo chiều tăng điểm trở lại trước áp lực giảm mạnh từ các cổ phiếu
lớn khác như VNM, GAS, BVH, KDC…Về quy mô giao dịch, các cổ
phiếu lớn tiếp tục giao dịch cầm chừng với thanh khoản chỉ ở mức
trung bình. Điển hình trong nhóm VN-30 chỉ có 4 mã khớp được trên 1
triệu đơn vị là PPC, PVT, OGC và VCB. Trong đó, đáng chú ý nhất mã
VCB tăng nhẹ 0,4% lên 26.900 đồng/CP và bất ngờ khớp được 1,29
triệu 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 1,9 triệu đơn vị, mua vào
2,13 triệu đơn vị, Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung mua vào mạnh
các mã bluechip như PVD (12 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại bán ra
476.374 đơn vị và mua vào 806.400 đơn vị806,400
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HNX-Index đứng ở mức 66,95 điểm, tăng 0,08 điểm (0,12%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 32,823 triệu đơn vị, trị giá 291,36 tỷ đồng.
Toàn sàn có 94 mã tăng, 100 mã giảm và 183 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index cũng tăng 0,41 điểm (0,32%), lên mức 127,16 điểm, với
9 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã đứng giá. Mã SHN tiếp tục được đẩy
lên mức giá trần, đây cũng là phiên tăng trần thứ 13 liên tiếp của mã
này. Tuy nhiên các nhà đầu tư đang cầm khá chắc cổ phiếu này, khép
phiên giao dịch, SHN chỉ khớp được 168.710 cổ phiếu nhưng vẫn còn
dư mua giá trần tới 2,38 triệu đơn vị. Trong khi đó, PVX đã giảm 4%
xuống 2.400 đồng/CP. Khép phiên giao dịch, PVX còn dư mua giá sàn
tới 4,41 triệu đơn vị, tuy nhiên bên bán chỉ chấp nhận bán ở mức giá
cao nên mã này chỉ khớp được 2,76 triệu đơn vị. Bên trong nhóm HNX-
30, các cổ phiếu như PVS, PVG, PVE, DCS… đã tăng giá mạnh và
góp phần kéo chỉ số HNX-Index lên trên mốc tham chiếu. Trong đó,
PVS tăng 3,6% lên 20.000 đồng/CP và khớp được 2,24 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Giao dịch khá thận trọng trong phiên hôm nay với biên
độ dao động hẹp trên Hose. Vn-Index chỉ dao động
trong biên độ giá là 2.5 điểm. Chốt phiên, Vn-Index
giảm nhẹ 0.42 điểm xuống 505.25 điểm. Trong khi
thanh khoản cũng sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh
chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng. Thông tin giá Xăng tăng gần
600 đồng/lít lúc 14h hôm nay không phải là nguyên
nhân khiến thị trường giảm nhẹ hôm nay. Xu thế đi
ngang vẫn duy trì trên sàn này ở các phiên cuối tuần.
Dải Bollinger vẫn đang co lại với ngưỡng trên là 513
điểm và ngưỡng dưới là 502 điểm ủng hộ xu thế hiện
tại. Trong khi chỉ báo STO đã tăng trở lại và ra khỏi
vùng quá mua vì vậy cơ hội có nhịp phục hồi tiếp theo
là khó. Bên cạnh đó MACD cũng đang giảm mạnh
xuống dưới và gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Hiện tại, thị trường sẽ vận động lình xình với
ngưỡng hỗ trợ 502 điểm.
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Sắc xanh vẫn được duy trì đến cuối phiên trên HNX-
Index. Đối diện với ngưỡng kháng cự 67 điểm áp lực
bán không quá mạnh nhưng tâm lý cầu trở nên thận
trọng đã khiến phiên nay HNX-Index dao động trong
biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu sông đà đã tạm thời điều
chỉnh, việc tăng điểm chỉ xuất hiện ở một số cổ phiếu
như PVS, HUT, PVG và PVI. Và PVS tăng điểm là động
lực kéo chỉ số khá tốt. Phiên nay, HNX-Index đạt mức
cao nhất ở 67.11 điểm, tuy nhiên chốt phiên đã lùi về
66.95 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh khi giá trị
khớp lệnh chỉ đạt hơn 250 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật
hiện tại vẫn đang cho tín hiệu điều chỉnh rõ rệt. Chỉ báo
STO vẫn đang trong vùng quá mua, cùng với MACD
không cho xu thế rõ rệt. Cây nến xanh nhỏ phiên nay
vận động sát ngưỡng 67 này cho thấy tâm lý thận trọng
của nhà đầu tư. Cùng với việc không có thông tin vĩ mô
hỗ trợ thì khả năng HNX-Index sẽ thoái lui khỏi ngưỡng
này trong các phiên tới. 
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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 tăng phiên thứ hai liên tiếp, dẫn đầu là mức tăng mạnh của thị trường Nhật Bản khi đồng
Yên giảm giá thúc đẩy cổ phiếu ngành xuất khẩu, và khi nhà đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (FED). Lúc 13h06 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 138,50
điểm. Chỉ số này đã giảm 2 tuần trước khi số liệu cải thiện của Mỹ thúc đẩy đồn đoán rằng FED sẽ giảm kích
thích trong cuộc họp chính sách bế mạc vào ngày hôm nay. Thị trường chung được hỗ trợ trong phiên này khi
chỉ số chứng khoán Topix của Nhật Bản tăng mạnh 1,5% và chỉ số Nikkei 225 tăng 2% nhờ đồng Yên giảm giá
0,3% so với USD. Chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ tăng 1% sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ
nguyên lãi suất chủ chốt ngay cả khi nước này đang đối phó với mức lạm phát tăng nhanh nhất tại Châu Á.
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 3,1% nhờ đồng Yên giảm giá. Cổ phiếu hãng Toyota Motor Corp cũng tăng 1,6%. Cổ phiếu của
Casio Computer Co. tăng 5,7% trên thị trường Tokyo sau khi Morgan Stanley khuyến nghị nên mua cổ phiếu
này. Cổ phiếu của Wotif.com Holdings Ltd. giảm 32% sau khi công ty du lịch của Australia công bố lợi nhuận
giảm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 18/12/2013

Tâm lý thận trọng diễn ra trong cả phiên hôm nay trước thông tin giá Xăng tăng gần 600 đồng/lít và ngưỡng
kháng cự 67 điểm khó vượt đối với HNX-Index đang đe dọa trước mắt. Cả 2 sàn đều dao động trong biên độ
hẹp và thanh khoản sụt giảm mạnh. Theo như lịch họp thì ngày 18/12 sẽ có kết quả của cuộc họp Feb xem có
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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.

Giao dịch sụt giảm ở phiên nay một phần đến từ sự sụt giảm cầu của khối ngoại. Chỉ còn 2 phiên nữa để ETF
hoàn tất cơ cấu danh mục và ETF sẽ giảm tỷ trọng nhiều hơn trong đợt cơ cấu này. Điều này dẫn tới lo ngại áp
lực bán ra trong 2 phiên tới có thể tăng lên. Vì vậy trong xu thế đi ngang trên sàn Hose, nhà đầu tư tiếp tục
quan sát thị trường trước khi diễn biến xấu đi. Vì nếu để mất ngưỡng 502 điểm thì Vn-Index có thể lùi về
ngưỡng thấp hơn là 490 điểm. 

ẹp ụ g ạ ị ọp g y q ộ ọp
cắt giảm sớm QE3 hay không. 

Trang 4

Trước hàng loạt thông tin không ủng hộ thị trường như giá Xăng tăng, QE3 có khả năng bị cắt giảm sớm hơn
dự kiến thì khả năng cao sẽ không có dòng tiền mới tham gia thị trường, thậm chí là sẽ rút ra khỏi thị trường
sớm hơn trước lo ngại khối ngoại thoái vốn khỏi thị trường Việt Nam. Ở phiên nay, hầu hết các cổ phiếu đầu cơ
đã đuối dần, chỉ còn giao dịch sôi động ở một số mã như FLC, VIP. Trong khi bên sàn HNX, nhóm cổ phiếu
sông đà cũng yếu đi sau 2 phiên sôi động, bên sàn này có nhóm cổ phiếu dầu khí như PVS, PVI và PVG là tâm
điểm trên thị trường ở phiên nay. PVS tăng điểm là động lực chính giúp kéo chỉ số HNX-Index và giữ được sắc
xanh đến cuối phiên trong khi Vn-Index lại giảm nhẹ. Có thể thấy phiên nay thị trường phản ứng không quá xấu
trước thông tin giá xăng tăng và dường như thông tin này không bị ảnh hưởng nhiều. Thị trường vẫn vận động
theo cung cầu tự nhiên và giao dịch thận trọng là chủ yếu. Vn-Index vẫn đang giao dịch ở nửa dưới của dải
Bollinger trong khi dải này vẫn đang kéo ngang, vì vậy có thể thấy được ngưỡng hỗ trợ 502 điểm đang phát huy
được vai trò của nó. Trong khi bên sàn HNX, ngưỡng kháng cự 67 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt ở thời điểm
này khi tín hiệu quá mua đã xuất hiện ở một số chỉ báo kỹ thuật. Do đó áp lực bán trong các phiên tới sẽ tăng
lên. Và biểu hiện rõ rệt ở phiên nay với cây nến xanh thân ngắn nằm sát dưới ngưỡng kháng cự này. Nếu như
phiên nay không có PVS giữ nhịp thì sắc xanh của HNX-Index không còn duy trì được đến cuối phiên. Vì vậy
khả năng HNX-Index bị thoái lui trước ngưỡng kháng cự 67 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.




