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Công ty cổ phần Đầu tư thương mại SMC vừa đưa vào hoạt
động Nhà máy Gia công thép tấm cán nóng (Coil Center) tại
Khu công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM). Nhà máy có diện tích
12.544 m2, tổng vốn đầu tư 175 tỷ đồng (8,3 triệu USD),
công suất 80.000 tấn/năm. Đây là nhà máy thứ tư của SMC
và là nhà máy đầu tiên tại TP.HCM. Tổng vốn đầu tư cả 4
nhà máy của SMC đạt khoảng 500 tỷ đồng, với tổng diện
tích 103.000 m2 và năng lực gia công chế biến khoảng
200.000 tấn thép/năm. 
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Ngày 18/12, Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng ngãi chính thức làm lễ khánh thành hệ thống
sản xuất bia lon Sài Gòn với công suất 33.000 lon/giờ, đây là hệ thống thiết bị tiên tiến và
đồng bộ được cung cấp bởi các nhà thầu uy tín như KHS-GMH Cộng hòa Liên bang Đức,
nhà thầu POLYCO, với tổng giá trị đầu tư cho dây chuyền này là 125 tỉ đồng. Việc cho ra
đời thêm dây chuyền bia lon nhằm đáp ứng nhu cầu bia lon Sài Gòn ngày càng tăng tại thị
trường miền Trung - Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Sau 10 tháng đầu tư, toàn bộ dự án
đã hoàn thành đưa vào sản xuất ngày 24-11-2013. Dự kiến năm 2014 nhà máy đạt sản
lượng 100 triệu lít bia các loại, doanh thu đạt 1.250 tỉ đồng, nộp ngân sách 500 tỉ đồng.

Quảng Ngãi: Khánh thành dây chuyền sản xuất bia lon

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI năm 2013 cán đích ngoài mong đợi SMC mở thêm nhà máy thép 80.000 tấn/năm

Năm 2014: Ngành bảo hiểm dự kiến tăng trưởng 10 - 11% 

TTP: Dy Khang đã bán hết 16% vốn 

BHS tăng vốn lên gần 630 tỷ đồng 

Quy luật "hai cao một thấp" của CPI được xác lập từ năm 2006 trở lại đây chắc chắn sẽ bị
phá vỡ trong năm 2013 khi CPI cả năm ước chỉ tăng khoảng 6% so với tháng 12 năm
trước. Điều này hoàn toàn có cơ sở bởi sau 11 tháng, CPI mới chỉ tăng 5,49% và CPI
tháng 12 được dự báo chỉ tăng ở mức vừa phải thậm chí, theo một chuyên gia được tham
vấn thì khả năng CPI tháng 12 tăng không quá 0,48% so tháng trước để CPI cả năm dưới
6% không phải là không có khả năng xảy ra. Như vậy, giống như năm 2012, CPI đã về
đích thành công, khi chưa chạm tới giới hạn cho phép là 7% như mục tiêu đã đề ra. Năm
2012, CPI đã tăng 6,81% nhưng nếu loại trừ yếu tố tăng giá mạnh đến từ các quyết định
hành chính trên thì con số trên chỉ là 3,2%. 

ngày 8/7, Dy Khang đã bán toàn bộ 2,4 triệu cổ phiếu TTP
đang nắm giữ, tương đương 16% vốn của TTP. Sau giao
dịch này, Dy Khang không còn sở hữu cổ phiếu TTP và
cũng không còn là cổ đông lớn TTP, cũng như đã thoái xong
vốn tại TTP. Được biết, trong phiên giao dịch ngày 8/7, cổ
phiếu TTP được giao dịch thỏa thuận khá mạnh với gần 3,8
triệu đơn vị, giá trị trên 117 tỷ đồng, tương ứng 31.000
đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính Dy Khang đã thu về trên
74 tỷ đồng qua giao dịch trên.

Năm 2014, ngành bảo hiểm sẽ tập trung thực hiện tái cấu trúc các DN bảo hiểm với mục
tiêu từng bước nâng cao vai trò, vị trí của thị trường bảo hiểm, góp phần ổn định nền kinh
tế và bảo đảm an sinh xã hội. Đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho
biết, để duy trì mục tiêu tăng trưởng ổn định, các DN bảo hiểm cần xây dựng chiến lược

HĐQT BHS đã phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty, trong
đó vốn điều lệ được tăng gấp 2 lần, từ 314,97 tỷ đồng lên
gần 630 tỷ đồng, tương ứng gần 63 triệu cổ phần với mệnh
giá 10.000 đồng/CP. Vốn điều lệ của BHS được tăng lên
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Ngày 18/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng
và kinh doanh hạ tầng Bắc khu A KCN Bỉm Sơn cho CTCP Đầu tư phát triển Thanh Hóa
(VID Thanh Hóa). Theo đó, dự án có diện tích 163ha với tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, do
nhà đầu tư là VID Thanh Hóa - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Đầu tư phát triển Việt Nam
(VID Group). Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cho biết, năm
2013 Thanh Hóa là một trong những đơn vị thuộc tốp đầu về lĩnh vực thu hút FDI. Trong
năm 2014 Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại, tập trung cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, tập trung cao độ để thực hiện đúng và tốt hơn những gì đã cam kết với các
nhà đầu tư. Tiến trình của dự án bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2016 tiến hành
san nền và thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16.179,08

Thanh Hóa: Đầu tư dự án khai thác hạ tầng 700 tỷ đồngThaco: Ra mắt thương hiệu Peugeot, đặt mục tiêu bán
15.000 xe/năm  

, y ụ g g ị , y ự g ợ
kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của thị trường bảo hiểm. Được biết năm
2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 44.388 tỷ đồng, tăng 7,6% so
với năm 2012, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.968 tỷ đồng,
tăng khoảng 5%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 20.420 tỷ đồng, tăng 11%./.

g g ệ ợ g
gấp đôi sau khi hoàn tất việc phát hành gần 31,5 triệu cổ
phiếu trong cuối tháng 11 vừa qua, thu về hơn 314,97 tỷ
đồng. 9 tháng đầu năm 2013, trong khi doanh thu đạt mức
"khủng" tới 2.100 tỷ đồng thì BHS chỉ báo lãi vỏn vẹn 5,8 tỷ
đồng, giảm 92% so với cùng kỳ.

Ngày 19/12, Công ty ôtô Trường Hải (THACO) đã tổ chức lễ
ra mắt thương hiệu xe Peugeot và giới thiệu mẫu xe
Peugeot 408 được lắp ráp chính thức tại Việt Nam. Sự kiện
này chính thức đánh dấu sự xuất hiện trở lại của thương
hiệu xe Peugeot sau nhiều năm vắng bóng. Mục tiêu của
Thaco là đưa Peugoet trở thành hãng xe Pháp có doanh số
cao nhất tại Việt Nam với khoảng 15.000 xe/năm tương
đương khoảng 1250 xe/tháng. Cty đang đầu tư phát triển hệ
thống bán hàng với 14 showroom theo tiêu chuẩn toàn cầu
3S của Peugeot trên cả nước. 
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Fed dự kiến giảm dần 10 tỷ USD trong gói QE sau mỗi kỳ họp 
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Tỷ giá USD tăng do lợi suất trái phiếu chính phủ tăng sau quyết định của Fed

Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thông báo cắt giảm 10 tỷ USD trong gói nới lỏng định
lượng (QE3) trị giá 85 tỷ USD nhằm thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế Mỹ, xuống
còn 75 tỷ USD mỗi tháng. Và rất có thể gói QE sẽ được giảm dần sau mỗi cuộc họp chính
sách của Fed, khi nền kinh tế được cải thiện hơn nữa. Ủy ban thị trường mở (FOMC)
tuyên bố trong trường hợp nền kinh tế phục hồi như dự đoán trước đó, FOMC sẽ giảm tốc
độ thu mua trái phiếu chính phủ hàng tháng và đó là “một trong những bước đi tiếp theo ở
các kỳ họp bàn chính sách”. 

USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ
tăng sau khi Fed quyết định cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng (QE). Ngày
19/12, Fed công bố quyết định giảm quy mô gói QE từ 85 tỷ USD xuống còn 75 tỷ USD đã
khiến cho lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và USD tăng giá. Ngày 19/12, lợi suất trái
phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 2,93% từ mức 2,88% của ngày hôm
trước. Để tránh việc cắt giảm QE tác động mạnh tới thị trường, Fed cho biết sẽ "hợp lý"
khi giữ lãi suất qua đêm ở mức gần bằng 0% cho tới khi tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm 

(Cập nhật 17h15 ngày 19/12/2013) Trang 1
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VN-Index dừng lại ở mức 504,45 điểm, giảm 1,83 điểm (-0,36%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 142,430 triệu đơn vị, trị giá 3.039,75 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 51 giao dịch trên HOSE với 18,026 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 1.194,03 tỷ đồng. Toàn sàn có 96
mã tăng, 120 mã giảm và 87 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm
4,84 điểm (-0,86%) xuống còn 560,68 điểm, với 2 mã tăng giá, 18 mã
giảm giá và 10 mã đứng giá. Phiên hôm nay, tâm điểm vẫn là giao dịch
của các quỹ ETFs. Trong đợt tái cơ cấu danh mục đầu tư lần này của
quỹ FSTE, PVT đã lọt vào chỉ số FTSE Vietnam Index. Tỷ trọng có thể
đầu tư của PVT trong rổ tính FTSE Vietnam Index là 34%. Và phiên
hôm nay, PVT đã được khối ngoại mua vào lên tới 5,11 triệu đơn vị.
Khép phiên giao dịch, PVT giảm 0,8% xuống 12.600 đồng/CP và khớp
được 6,68 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là VNS
tăng 3.500 đồng (+7,00%) lên 53.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
8.430 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 21,5 triệu đơn vị, mua vào
gần 20,6 triệu đơn vị, trong đó, mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 18.871.300 đơn vị (chiếm 67,8% tổng khối lượng giao
dịch). Trên HNX, khối ngoại bán ra 28 triệu đơn vị và mua vào
2.002.100 đơn vị
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HNX-Index đứng ở mức 67,50 điểm, giảm 0,12 điểm (-0,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 91,094 triệu đơn vị, trị giá 615,14 tỷ đồng.
Trong đó, có 29 giao dịch thỏa thuận với 1,247 triệu cổ phiếu, trị giá
12,02 tỷ đồng. Lúc này, chỉ số HNX30-Index giảm 1,01 điểm (-0,78%),
xuống còn 128,03 điểm, với 6 mã tăng, 19 mã giảm và 5 mã đứng giá.
Tương tự như trên sàn HOSE, giao dịch trên sàn HNX chịu sự tác động
mạnh của các quỹ ETFs. Trong đó, 2 cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh
nhất là PVX và SHB. Trong đợt tái cơ cấu lần này của quỹ Market
Vector Vietnam ETF đã loại PVX ra khỏi danh mục đầu tư và SHB bị
giảm tỷ trọng mạnh thứ 2 chỉ sau PVX. Trong phiên hôm nay, PVX bị họ
bán ra tới 18,87 triệu đơn vị còn SHB cũng bị bán tới 8,31 triệu đơn vị.
Khép phiên giao dịch, PVX đã chạm mức giá trần và khớp được tới
27,82 triệu đơn vị. SHB giảm 2,9% xuống 6.800 đồng/CP và khớp được
10,94 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã SHN đã tăng trần 15
phiên liên tiếp và khớp được 1,43 triệu đơn vị. 
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Thanh khoản tăng vọt trong ngày cuối cùng ETF thực
hiện cơ cấu danh mục. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn
3000 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh lên tới gần 2000
tỷ đồng. Vẫn kịch bản đổ lệnh phiên ATC, hàng triệu cổ
phiếu bị bán ra trong chốc lát ở một loạt các mã ngân
hàng BVH, STB, VCB và một số mã khác có trong danh
mục ETF. Do VIC để mất đến 4,000 đồng/cp đã khiến
Vn-Index không còn giữ được sắc xanh. Chốt phiên, Vn-
Index để mất 1.83 điểm xuống 504.45 điểm. Phiên giao
dịch hôm nay không thay đổi về điểm số cũng như xu
thế hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại vẫn ủng hộ xu
thế đi ngang khi cả tuần qua 5 cây nến với 2 xanh và 3
đỏ vẫn nằm ở nửa dưới của dải Bollinger trong khoảng
từ 502 điểm – 506 điểm. Dải Bollinger vẫn tiếp tục đi
ngang, trong khi RSI vẫn đang vận động khá hẹp. Chỉ
báo MFI lại giảm điểm trở lại cho thấy dòng tiền rút ra
khỏi thị trường. Trong tuần kế tiếp là thời điểm các Quỹ
trong nước chốt NAV, vì vậy có thế kỳ vọng về lực cầu
xuất hiện để làm đẹp báo cáo. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là
502 điểm. 
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Điều chỉnh sau chuỗi 6 phiên tưng điểm liên tiếp. HNX-
Index để mất 0.12 điểm xuống 67.5 điểm. Đây là mức
thấp nhất trong phiên, có lúc chỉ số này đạt cao nhất tới
68.12 điểm. Thanh khoản tăng vọt với giá trị khớp lệnh
đạt hơn 600 tỷ đồng. Phiên này chỉ xếp sau phiên ngày
21/11/2013 và cả 2 phiên này đều giảm điểm sau chuỗi
tăng. Sau một phiên nằm ngoài dải bollinger, áp lực bán
mạnh phiên nay cũng chưa giúp đường giá chui vào
trong dải Bollinger mà hiện tại đường giá vẫn nằm ở dải
trên. Nhưng đà mở rộng lên phía trên của dải này vẫn
tiếp tục hỗ trợ cho xu thế tăng điểm. Đồng thời chỉ báo
RSI và MFI vẫn đang tăng trong vùng quá mua ủng hộ
xu thế tăng điểm. Tuy nhiên hiện tại STO vẫn đang trong
vùng quá mua, vì vậy áp lực điều chỉnh tại vùng này
chưa dừng lại. Bên cạnh đó, ngưỡng 67 điểm mới được
test lại thành công ở phiên nay, và còn phải mất vài
phiên nữa để giá thiết lập cân bằng tại vùng này. Do đó
trong tuần tới, HNX-Index sẽ tiếp tục test lại ngưỡng hỗ
trợ 67 điểm.  

71 điểm
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Trung bình 65 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

63.5 điểm

69 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á liên tục biến động vì chứng khoán Trung Quốc sụt giảm do các nhà đầu tư lo ngại Trung
Quốc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Chỉ số Nikkei 225 tăng do tỷ giá đồng yên so với USD giảm xuống
mức thấp nhất trong 5 năm qua. Theo Ben Kwong, giám đốc điều hành của KGI Asia, "Mặc dù ngân hàng Trung
ương Trung Quốc (PBOC) đã bơm tiền vào thị trường nhưng vẫn chưa đủ nên thanh khoản vẫn bị thắt chặt. Lãi
suất liên ngân hàng tăng cao sẽ tiếp tục khiến cho thị trường chứng khoán Hồng Kông bị sụt giảm." Chỉ số MSCI
Châu Á Thái Bình Dương giảm thấp hơn 0,1% xuống 138,35 điểm. Trong năm nay, chỉ số này đã tăng 6,9%. Chỉ
số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 0,3% và chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm
1,9%. Cổ phiếu của Ping An, công ty bảo hiểm lớn thứ 2 Trung Quốc, giảm 3,7%. Chốt phiên giao dịch, chỉ số
Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,1% sau khi đã giảm 0,7%. Chỉ số Topix Index giảm 0,1%. Tỷ giá đồng yên so
với USD được giao dịch ở mức 104,56 JPY/USD, đây là mức thấp nhất kể từ 10/2008. Chỉ số, S&P/ASX 200
của Australia tăng 1,2%, đây là mức tăng theo tuần cao nhất kể từ tháng 4. Chỉ số NZX 50 của New Zealand
giảm 0,6%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số Taiex của Đài Loan ít thay đổi và chỉ số Strait Times
Index của Singapore tăng 0,4%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/12/2013

Ngày cuối cùng của năm để ETF thực hiện cơ cấu danh mục định kỳ. Cũng giống như những lần trước đó,
những ngày này thị trường luôn xuất hiện đột biến về thanh khoản. Xét về điểm số thì Vn-Index vẫn không có sự
thay đổi nhiều khi còn duy trì trên ngưỡng 502 điểm, trong khi HNX-Index chính thức điều chỉnh sau chuỗi 6
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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.

Tuy nhiên, xét về xu thế chung, bên sàn Hose vẫn duy trì đi ngang với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm và sang tuần tới
là tuần để các quỹ còn lại thực hiện chốt NAV, vì vậy có thể kỳ vọng nhóm cổ phiếu Vn30 có động lực để tăng
giá. Trong khi bên sàn HNX, sự suy yếu sau giai đoạn tăng trưởng đang thấy rõ, và HNX-Index cần một nhịp
điều chỉnh để xác lập mặt bằng giá mới. Áp lực bán trên sàn này vẫn tăng cao trong phiên kế tiếp. Vì vậy, nhà
đầu tư tiếp tục thực hiện chốt lời những cổ phiếu trên sàn HNX và cơ cấu sang những mã cơ bản tốt với giá hợp
lý. 

y y g g , g
phiên tăng điểm liên tiếp.

Trang 4

Vẫn kịch bản cũ mỗi lần cơ cấu danh mục của ETF, lệnh bán dồn dập ở cùng thời điểm ngay khi bắt đầu vào
phiên ATC. Tuy nhiên, có lẽ nhà đầu tư đã chuẩn bị tâm lý cho những lần cơ cấu này, do vậy không bị ảnh
hưởng nhiều. Tổng giá trị khớp lệnh trên sàn Hose phiên nay đạt gần 2000 tỷ đồng, trong đó khối ngoại đóng
góp hơn 50% giá trị, đạt hơn 1000 tỷ đồng. Bên sàn HNX, tổng giá trị khớp lệnh đạt hơn 600 tỷ đồng, trong đó
khối ngoại đóng góp tới 120 tỷ đồng. Nhìn toàn phiên nay thì có thể thấy không có sự thay đổi nào về xu hướng
khi bên sàn Hose giao dịch lình xình cả phiên sáng, giao dịch tiếp tục phân hóa ở một số mã như FLC, HQC.
Trong khi bên sàn HNX, nhóm cổ phiếu đầu cơ cầu yếu đi rõ rệt và chỉ còn SCR, PVX giao dịch sôi động và
dòng tiền vào 2 cổ phiếu này vẫn rất tốt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng trên 2 sàn là đối tượng bị ETF giảm tỷ trọng
nhiều nhất chính vì thế nhóm cổ phiếu này trong thời gian qua giao dịch khá lình xình, thậm chí là giảm giá khá
nhiều như cổ phiếu VCB. Câu hỏi đặt ra, liệu sau ngày hôm nay, nhóm cổ phiếu bị ETF giảm tỷ trọng có thu hút
cầu trở lại khi mà nhóm này đã giảm khá nhiều và đang ở mặt bằng giá hấp dẫn. Vì như chúng ta thấy điều này
đã xảy ra trong tháng 10 vừa qua, hầu hết các mã bị ETF bán ra đều được nhà đầu tư trong nước mua lại với kỳ
vọng tăng giá. Và ở thời điểm này, dòng tiền vẫn chưa thực sự rút ra và đang có sự luân chuyển để tìm những
cổ phiếu giá hợp lý. 

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.




