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PNC bị truy thu thuế với số tiền 1,5 tỷ đồng bao gồm 5 tiểu
mục thuế: Thuế TNDN, VAT, Thuế TN cá nhân, Thuế TNDN 
nhà thầu và Thuế GTGT nhà thầu. Riêng truy thu thuế
TNDN 850 triệu đồng. Ngoài ra, PNC còn bị phạt hành
chính 412 triệu đồng do hành vi kê khai thuế dẫn đến thiếu
thuế, nộp chậm thuế...Cục thuế Tp.HCM yêu cầu PNC phải
hạch toán bổ sung số thuế truy thu và phạt 1,9 tỷ đồng vào
sổ sách kế toán của niên độ hiện hành. 9 tháng đầu năm
2013, PNC đã lỗ ròng 12 tỷ đồng. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến ngày 15-12-2013, Đồng Nai đã
thu hút được trên 1,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vượt kế hoạch thu
hút FDI và là một trong những địa phương dẫn đầu của cả nước về thu hút FDI. Trong
tổng số vốn FDI năm 2013 của Đồng Nai, có 78 dự án cấp mới với số vốn 834 triệu USD;
73 dự án tăng vốn với trên 773 triệu USD. Trong số những dự án FDI được cấp mới,
phần lớn là những dự án có công nghệ cao, thuộc các ngành công nghiệp hỗ trợ, công
nghiệp dịch vụ. Tỉnh Đồng Nai cho biết, đối với những dự án đầu tư sử dụng nhiều lao
động, có công nghệ lạc hậu và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, tỉnh sẽ xem xét loại bỏ. 

Đồng Nai thu hút trên 1,6 tỷ USD vốn FDI 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kim ngạch XNK của Phú Thọ vượt mốc 1 tỷ USDPNC bị phạt thuế gần 2 tỷ đồng

20 tỷ đôla xuất siêu sang Mỹ

11 tháng, FPT đạt lợi nhuận 2.246 tỷ đồng

Năm 2014, LM8 "cài số lùi" kế hoạch lợi nhuận

Ông Trần Đại Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Thọ- Cục Hải quan Hà Nội
cho biết, tính đến giữa tháng 12-2013, kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt trên
1 tỷ USD, kết quả cao nhất từ trước đến nay. Hiện có trên 100 DN hoạt động XNK kinh
doanh ở các loại hình gia công, sản xuất XK, nhập đầu tư... Mặt hàng XK chủ yếu gồm
chè, bột đá can xít, đất cao lanh, sản phẩm may mặc, vải bạt; NK chủ yếu là máy móc
thiết bị thuộc dự án đầu tư, nguyên liệu sản xuất mỳ chính, hoát chất, hạt nhựa, nguyên
liệu sản xuất may mặc. Thời gian qua Chi cục Hải quan Phú Thọ chú trọng đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thu hút đầu tư, góp
phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Doanh thu lũy kế 11 tháng toàn FPT đạt 24.927 tỷ đồng,
tăng trưởng 14% so với cùng kỳ, vượt 6% so với kế hoạch
lũy kế, tương đương hoàn thành 93% kế hoạch năm. Sau
11 tháng, LNTT toàn Cty đạt 2.246 tỷ đồng, tăng 5% so với
cùng kỳ 2012, đạt 99% kế hoạch 11 tháng, tương đương
85% kế hoạch năm; LNST đạt 1.862 tỷ đồng, trong đó phần
lợi nhuận của cổ đông Cty mẹ đạt 1.385 tỷ đồng, tăng
tương ứng 4% và 2% so với cùng kỳ, hoàn thành lần lượt
84% và 82% kế hoạch năm 

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị Tham tán thương mại ngày 18/12, Tham tán thương
mại Việt Nam tại Mỹ - Đào Trần Nhân cho biết sau 11 tháng, kim ngạch XK sang Mỹ đạt
23,5 tỷ USD. Dự kiến cả năm, kim ngạch lần đầu tiên vượt 25 tỷ USD, tăng 22,5%.Thị
trường Mỹ hiện đóng góp 20% trong tổng kim ngạch XK của Việt Nam. Trong khi đó, giá

9T2013, LM8 đạt 974 tỷ đồng doanh thu thu thuần, tăng
27% so với cùng kỳ; LNTT đạt 42,6 tỷ đồng, tăng 16% cùng
kỳ; LNST đạt 32 tỷ đồng, tăng 16% so với 9 tháng 2012.
Quý 4/2013, LM8 dự kiến thực hiện 160 tỷ đồng doanh thu
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Số liệu sơ bộ công bố ngày 19/12 cho thấy kim ngạch XK trong nửa đầu tháng 12 đạt
5,25 tỷ USD, trong khi NK đứng ở mức 5,34 tỷ USD, khiến cán cân thương mại của Việt
Nam chỉ thâm hụt 90 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch XK
của cả nước ước đạt 125,79 tỷ USD, còn tổng kim ngạch NK đứng ở mức 125,14 tỷ USD. 
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày
15/12 thặng dư 651 triệu USD. Về khối doanh nghiệp có vốn FDI, XK hàng hóa của khối
này trong nửa đầu tháng 12 đạt 3,13 tỷ USD, còn NK hàng hóa của khối doanh nghiệp
này đạt 2,94 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 12, XK của các doanh
nghiệp FDI đạt 77,3 tỷ USD, còn NK đạt 71 tỷ USD.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,167.97

Cán cân thương mại thâm hụt 90 triệu USD trong nửa đầu tháng 12 VPK lợi nhuận 2013 có thể vượt hơn 2 lần kế hoạch 
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trị NK hàng hóa dịch và dịch vụ từ Mỹ năm nay khoảng 5 tỷ USD. Theo ông Nhân, nếu
duy trì được tốc độ tăng trưởng 10%, trong năm 2014 kim ngạch XK vào Mỹ sẽ đạt
khoảng 27,5 tỷ USD. Ông lưu ý, khi XK vào Mỹ, hàng hóa Việt luôn gặp khó khăn về rào
cản thương mại như các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp với một số mặt hàng
như tôm, cá basa, cá tra… Do đó, DN phải điều tiết số lượng XK để tránh trường hợp
tăng đột biến, điều tiết giá chung thay vì cạnh tranh lẫn nhau.
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và 6,64 tỷ đồng LNTT, nâng tổng mức doanh thu và lợi
nhuận dự kiến đạt được trong năm 2013 lên tương ứng là
1.148 tỷ đồng và 49,3 tỷ đồng. Năm 2014, LM8 đặt mục tiêu
tổng doanh thu 802 tỷ đồng và LNTT 34,25 tỷ đồng, chỉ
bằng tương ứng khoảng 70% tổng doanh thu và LNTT dự
kiến thực hiện trong năm 2013.

Dự báo doanh thu trong cả năm 2013 của CTCP Bao bì
dầu thực vật (VPK) tăng trưởng 10,8%, đạt 389 tỷ đồng,
biên lợi nhuận gộp cả năm khoảng 22%, thấp hơn mức
bình quân 9 tháng (23,5%) do ảnh hưởng từ sự sụt giảm
biên lợi nhuận gộp trong quý IV/2013. Lợi nhuận sau thuế
cả năm 2013 ước không tăng so với 2012, tương đương 48
tỷ đồng, vượt hơn 2 lần kế hoạch lợi nhuận năm. EPS cả
năm 2013 ước đạt 6.010 đồng/cp, ứng với mức P/E forward
là 5,45x.

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

-0.01

S&P 500

ĐIỂM

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

46.38Nasdaq

58.03

     CAC 40

1,810.65

Hang Seng  

0.02

      FTSE 100 

1,552.36

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,314.09

271.42

Fed giảm QE xuống còn 75 tỷ USD mỗi tháng
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USD/JPY chạm đỉnh 5 năm, EUR/USD chạm đáy 2 tuần, sau quyết định giảm QE

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa đưa ra quyết định sẽ cắt giảm chương trình mua trái
phiếu hàng tháng từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD. Đây là bước đi đầu tiên trong nỗ
lực thu hẹp chương trình kích thích lớn chưa từng có mà Chủ tịch Ben Bernanke đã áp
dụng để có thể giúp kinh tế Mỹ phục hồi từ đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm
1930. Kể từ tháng 1/2014, mỗi tháng Fed sẽ mua vào 40 tỷ USD trái phiếu và 35 tỷ USD
trái phiếu thế chấp. Fed cũng khẳng định lại chắc chắn lãi suất vẫn sẽ ở mức thấp trong
một thời gian dài nữa, kể cả khi tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống dưới 6,5%

Tỷ giá USD so với đồng yên tăng lên mức cao nhất trong hơn 5 năm qua sau khi Fed
quyết định giảm quy mô chương trình kích thích kinh tế (QE). Đây là dấu hiệu cho thấy
kinh tế Mỹ đang phục hồi ổn định. Giá trị đồng euro so với USD cũng giảm xuống mức
thấp nhất trong 2 tuần qua. Theo Fed, sẽ hợp lý nếu giữ lãi suất qua đêm ở mức gần 0%
cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống dưới 6,5%. USD tăng lên mức 104,37
JPY/USD, đây là mức cao nhất kể từ 10/2008. Tỷ giá USD/JPY đã tăng 1,6%, đây là mức
tăng theo ngày cao nhất trong 4,5 tháng qua.
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VN-Index dừng lại ở mức 506,28 điểm, tăng 1,03 điểm (0,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 111,084 triệu đơn vị, trị giá 1.392,84 tỷ đồng.
Toàn sàn có 164 mã tăng, 59 mã giảm và 80 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 0,75 điểm (-0,13%) xuống còn 565,52 điểm, với 15
mã tăng giá, 7 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Các cổ phiếu bất động
sản và xây dựng trên sàn HOSE bất ngờ bứt phá mạnh. Các mã như
FLC, HAR, HQC, ASM, DXG… đều đã tăng trần hàng loạt. Trong đó,
HQC khớp lệnh được 5,01 triệu đơn vị, FLC khớp được 4,53 triệu đơn
vị… Bên cạnh đó, ITA cũng đã tăng tới 3,1% lên 6.600 đồng/CP và
khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt 9,68 triệu đơn vị. Mã HAG tăng
0,5% lên 21.000 đồng/CP và cũng có giao dịch mạnh, đạt 3,18 triệu
đơn vị. Đáng chú ý, trong khi nhiều cổ phiếu bất động sản đua nhau
tăng giá, thì mã bất động sản lớn là VIC lại giảm mạnh tới 1,4% xuống
70.000 đồng/CP. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là TDC tăng
600 đồng (+6,98%) lên 9.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
2.531.810 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 6,3 triệu đơn vị, mua vào
gần 3,2 triệu đơn vị, trong đó, mã PVT được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 500.000 đơn vị (chiếm 26,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 5.034.960 đơn vị và mua vào 635.273 đơn vị,
trong đó mã SHB được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 4.593.700
đơn vị (chiếm 59,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
350.080 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 67,62 điểm, tăng 0,68 điểm (1,01%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 71,113 triệu đơn vị, trị giá 573,3 tỷ đồng. Toàn
sàn có 150 mã tăng, 60 mã giảm và 167 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index tăng 1,89 điểm (1,49%), lên mức 129,05 điểm, với 19 mã tăng, 7
mã giảm và 4 mã đứng giá. Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay, mã
SCR bất ngờ được các nhà đầu tư trong nước gom mua mạnh, điều
này đã giúp cổ phiếu này vọt lên mức giá trần và khớp lệnh lên tới
17,69 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên
sàn HNX như VND,VCG, SHB, ACB… đều đã đồng loạt tăng giá. SHB
tăng 2,9% lên 7.000 đồng/CP và khớp lệnh được 7,77 triệu đơn vị.
VCG tăng 1,9% lên 10.500 đồng/CP và cũng khớp được 3,48 triệu đơn
vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, SHN đã tăng trần tới 14 phiên liên tiếp.
Phiên hôm nay mã này tiếp tục còn dư mua giá trần 1,96 triệu đơn vị.
Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là SDB, tăng 200 đồng (+10%) lên
2.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 11.600 đơn vị.
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Sau thông tin QE3 chỉ bị cắt giảm 10 tỷ USD/tháng bắt
đầu từ năm tới, Vn-Index đã phục hồi trở lại. Đóng cửa,
Vn-Index tăng 1.03 điểm lên 506.28 điểm. Thanh khoản
phiên nay tăng mạnh khi giá trị khớp lệnh tăng tới gần
80% so với phiên trước đó. Rất nhiều mã bất động sản
đã giao dịch khởi sắc trong phiên hôm nay. Xét về
thanh khoản thì phiên nay là khá tích cực. Nhưng xét
về điểm số thì biên độ dao động vẫn rất hẹp thể hiện
tâm lý thận trọng và đường giá vẫn đang dao động ở
nửa dưới của dải Bollinger. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
giảm điểm đã khiến chỉ số này chỉ tăng nhẹ. Hiện tại tín
hiệu tích cực đến từ MFI khi chỉ báo này tăng mạnh trở
lại trong phiên nay. Trong khi RSI lại loanh quanh
ngưỡng 50 điểm. Chỉ báo MACD vẫn đang gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu cho thấy xu thế không
mấy tích cực. Hiện tại, dải Bollinger vẫn đang đi ngang
với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm. Xu thế này chưa thể kết
thúc trong phiên cuối tuần. 
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Khởi sắc ngay từ đầu phiên hưởng ứng đà tăng của thị
trường thế giới. HNX-Index vượt ngưỡng 67 điểm một
cách ngoạn mục. Chốt phiên ở 67.62 điểm, tăng 1.01%,
đây là mức tăng mạnh nhất trong 2 tháng gần đây. Đây
cũng là mức điểm cao trong phiên khi mức điểm cao
nhất ở mức 67.81 điểm. Chỉ số tăng mạnh phiên hôm
nay đã khiến đường giá nằm ngoài dải Bollinger. Tuy
nhiên đường giá vẫn đang mở rộng lên phía trên ủng
hộ xu thế tăng điểm. Có điều, đà mở rộng của dải
Bollinger chậm hơn nên không ôm được đường giá. Vì
vậy trong phiên tới, áp lực kéo đường giá trở lại trong
dải là khá cao. Bên cạnh đó STO vẫn đang trong vùng
quá mua, cho tín hiệu điều chỉnh của thị trường sẽ sớm
xuất hiện. Chỉ báo RSI đang tăng mạnh lên ngưỡng 81
điểm cho thấy xu thế tăng điểm vẫn mạnh. Tuy nhiên,
HNX-Index xác suất cao có nhịp điều chỉnh trong phiên
tới để test lại ngưỡng 67 điểm.   �

69 điểm
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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 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thể hiện sự tin tưởng vào một thị trường lao
động đang mạnh lên bằng quyết định giảm chương trình kích thích, và cam kết giữ lãi suất gần mức 0%. Tuy
nhiên, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm do lo ngại lãi suất tăng sẽ kìm hãm tăng trưởng. Lúc 13h34
giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 138,73 điểm. Thị trường Châu Á tăng theo
diễn biến đi lên của thị trường chứng khoán Mỹ vào đêm trước, sau khi FED quyết định giảm chương trình mua
trái phiếu đi 10 tỷ USD/tháng xuống 75 tỷ USD/tháng từ đầu năm 2014, nói rằng kinh tế Mỹ đã đủ mạnh để họ
bắt đầu rút lại chương trình kích thích khổng lồ của mình. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách của FED
ám chỉ họ sẽ giữ lãi suất gần 0% đến năm 2015. Nhiều thị trường tại Châu Á tăng mạnh. Chỉ số chứng khoán
Topix của Nhật Bản tăng 1% và chỉ số Nikkei 225 tăng 1,7% khi đồng Yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ
tháng 10/2008 do đồng USD lên giá sau quyết định của FED. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,1%, còn
chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,7% sau khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 3 tăng
lên mức cao nhất trong gần 4 năm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc lại giảm 0,6% sau khi chi phí
vay tại Trung Quốc tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 khi ngân hàng không bơm tiền mặt vào hệ thống tài chính.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 19/12/2013

Hưởng ứng cùng đà tăng mạnh của TTCK thế giới, phiên nay cả 2 sàn khởi sắc, bên sàn Hose tuy không tăng
mạnh về điểm số nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản đã khởi sắc trở lại là tín hiệu tích cực cho thị trường.
Trong khi HNX-Index bứt phát ngưỡng kháng cự 67 điểm một cách ngoạn mục. Thanh khoản tăng mạnh trên
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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 xu thế đi ngang hiện hữu trên Hose và khả năng bị điều chỉnh mạnh của HNX-Index tại vùng đỉnh cũ, thì sự
phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu vẫn tiếp tục diễn ra. Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục bán ra những cổ phiếu đã
tăng trên sàn HNX và chiến thuật lướt sóng ngắn hạn ở thời điểm này cũng được xem là hiệu quả. 

g p g g g ự ộ g ạ ụ g ạ
cả 2 sàn. 

Trang 4

Sau quyết định chỉ cắt giảm QE3 ít hơn dự kiến, cụ thể từ đầu năm sau, Feb sẽ giảm QE xuống còn 75 tỷ USD
mỗi tháng, hàng loạt các thị trường chứng khoán từ Mỹ, Á và Âu đều khởi sắc. Và TTCK Việt Nam cũng không
ngoại lệ. Sự trở lại của nhóm cổ phiếu bất động sản đã tạo hiệu ứng khá tốt cho các cổ phiếu penny trên cả 2
sàn. Tiêu biểu những cổ phiếu giao dịch tốt vẫn là FLC, HQC, ITA, KBC, ITC…Trong khi SCR bên sàn HNX
cũng có phiên giao dịch bứt phá cả điểm số và thanh khoản. Mã này dư mua trần về cuối phiên và giao dịch đột
biến với hơn 17 triệu cổ phiếu được giao dịch. Nhìn chung cả 2 sàn có thể thấy tâm lý nhà đầu tư khá tốt khiến
cả bên mua và bên bán giao dịch sôi động. Thanh khoản tăng vọt khi tăng hơn 80% trên sàn Hose và tăng
128% trên sàn HNX. Có thể thấy tâm lý hưng phấn này phần nào sẽ giúp giải tỏa lo ngại cho thị trường ở thời
điểm này và nhóm cổ phiếu bất động sản trở lại cũng có thể giúp thị trường bứt phá được ngưỡng kháng cự
hiện tại. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, hôm nay thị trường phản ứng hơi quá đà và các chỉ báo kỹ
thuật đang xuất hiện tín hiệu quá mua nên áp lực điều chỉnh sẽ sớm xảy ra trong phiên tới. Mặc dù HNX-Index
đã bứt phá thành công ngưỡng 67 điểm cùng với thanh khoản tăng cao, tuy nhiên chỉ số này cần phải có thời
gian test lại ngưỡng này trước khi tiến tới mốc cao hơn. Trong khi bên sàn Hose tiếp tục chịu ảnh hưởng từ
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nên chỉ số vẫn dao động trong biên độ hẹp với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm. Hiện tại
các thông tin vĩ mô hỗ trợ thị trường không có, đồng thời đánh giá dòng tiền cuối năm không thực sự cải thiện
khi xu thế rút tiền về là chủ yếu. Có thể sẽ có những thay đổi đáng kể trong tuần tới khi các quỹ chốt NAV cho
năm 2013.

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.




