
Một năm có thể coi là thành công của Việt Nam trong thu hút vốn FDI, bởi tính đến giữa
tháng 12/2013, đã có 21,6 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam, tăng 54,5% so với cùng kỳ
năm trước. Trong số này, có 14,3 tỷ USD của 1.275 dự án cấp mới, tăng 70,5% và 7,3 tỷ
USD vốn tăng thêm của 472 lượt dự án, tăng 30,8%. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn
FDI thực hiện năm 2013 ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng 9,9% so với năm 2012. Sự có mặt và
giải ngân nhanh chóng của các dự án lớn, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ
USD, như Lọc dầu Nghi Sơn, tăng vốn thêm 2 tỷ USD, Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, vốn đầu tư
2 tỷ USD, Samsung Thái Nguyên - 2 tỷ USD…, được cho là nguyên nhân khá cơ bản
khiến kết quả thu hút và giải ngân vốn FDI năm 2013 vượt mục tiêu đề ra.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) cho biết, trong tháng
11, Công ty đạt doanh thu 71 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
7,9 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2013, Công ty đạt 761,2
tỷ đồng doanh thu, đạt xấp xỉ 90% kế hoạch cả năm; lợi
nhuận trước thuế 94,5 tỷ đồng. Tuần trước, IMP đã thực
hiện việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, theo tỷ lệ 10%. Trong
năm 2013, IMP đặt kế hoạch chi trả cổ tức 25% và chi trả
hoàn toàn bằng tiền mặt, cao hơn mức 22% trong năm
2012.  

Kết thúc năm 2013, XK điện thoại và linh kiện ước đạt đến 21,5 tỉ USD, tăng 69,2% so với
cùng kỳ 2012. Đây là một trong những mặt hàng có tốc độ tăng trưởng lẫn kim ngạch XK
cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ

AVS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VRC. Theo đó,
AVS đã bán thành công 2.735.007 cp VRC như đã đăng ký,
qua đó không còn nắm giữ cp VRC nào cũng như thoái

Tổng thu NSNN trên địa bàn Hà Nội cả năm 2013 là 162.035 tỷ đồng. Trong đó, thu từ
hoạt động XNK là 10.915 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán pháp lệnh; thu nội địa là 151.120 tỷ
đồng, đạt 100,9% dự toán pháp lệnh. Năm 2013, dự toán thu của Cục Thuế Hà Nội là
hơn 161.000 tỷ đồng. Dự toán giao cao trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đồng thời một
số chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp được triển khai…là thách thức lớn, tuy
nhiên, Hà Nội vẫn đạt mức thu cao. Để đạt được kết quả trên, Cục thuế TP Hà Nội đã chỉ
đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải
pháp công tác thuế đã đề ra. Năm 2014, TP.Hà Nội được giao dự toán thu NSNN tăng
13,9% so với thực hiện năm 2013.

Năm 2013, Hà Nội thu ngân sách đạt 100,3% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

21,6 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2013SMC khánh thành nhà máy Tân Tạo 

Xuất khẩu điện thoại vươn lên đứng đầu, đạt 21,5 tỷ USD

11 tháng, IMP lãi 94,5 tỷ đồng � 

AVS bán xong hơn 19% vốn tại VRC

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa đưa vào hoạt
động Nhà máy gia công thép tấm cán nóng tại lô số 33, Khu
công nghiệp Tân Tạo (TP. HCM) sau 1 năm thi công, nâng
số nhà máy gia công chế biến thép của SMC lên 4 nhà máy
(trong đó, có 1 nhà máy đặt tại Hà Nội). Nhà máy được xây
dựng trên tổng diện tích 7.500 m2, do Công ty TNHH một
thành viên SMC Tân Tạo, trực thuộc SMC, quản lý và vận
hành. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 175 tỷ đồng, trang
bị 2 hệ thống máy cắt tấm và xả băng thép cuộn của Đài
Loan. 
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Tình trạng khan hiếm tiền mặt ở Trung Quốc đã trở nên tồi tệ, bất chấp việc ngân hàng
trung ương nước này đã nhiều lần cố gắng xoa dịu thị trường bằng cách bơm tiền khẩn
cấp. Trong ngắn hạn, các nhà đầu tư hy vọng rằng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
(PBoC) sẽ giải tỏa bớt áp lực bằng cách bơm thêm tiền vào hệ thống thông qua nghiệp
vụ thị trường mở. Và kỳ vọng đó đã biến thành màu xanh trên thị trường chứng khoán
Trung Quốc những ngày đầu tuần này, ngay cả khi lãi suất liên ngân hàng đã leo lên mức
cao nhất trong vòng 6 tháng.

Tỷ giá USD tăng sau 2 ngày sụt giảm do số liệu lạc quan về sự phục hồi kinh tế Mỹ làm
gia tăng khả năng Cục dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm chương trình kích thích
kinh tế (QE). Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiến gần tới mốc 3,00%,
dấu hiệu cho thấy kinh tế Mỹ bắt đầu đà phục hồi khiến cho USD tăng giá. Doanh số
hàng hóa lâu bền của Mỹ trong tháng 11 tăng ở mức cao nhất kể từ tháng 6 cho thấy kinh
tế đang tăng trưởng ổn định. Niềm tin người tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong 5
tháng qua.
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Gần 37.000 tỷ đồng làm Nhiệt điện Vĩnh Tân 4FPT: Lợi nhuận năm 2014 có thể tăng 16%

cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ
tháng 7/2011 đến nay XK điện thoại di động và linh kiện đã tăng vọt từ mức 400 USD lên
1,3 tỉ USD, và liên tiếp trở thành mặt hàng có kim ngạch XK cao thứ 2 của Việt Nam. Năm
nay với kim ngạch XK đạt 21,5 tỷ USD, mặt hàng này đã vươn lên đứng đầu trong số các
mặt hàng XK chủ lực của Việt Nam. đóng góp cho sự tăng trưởng của dòng sản phẩm
điện thoại, điện tử, linh kiện phần lớn lại là các DN FDI. Các tập đoàn đa quốc gia như
Samsung, Intel, Canon, Nidec, Fujitsu,...

qua đó không còn nắm giữ cp VRC nào cũng như thoái
xong toàn bộ vốn. Số cổ phiếu này chiếm 19,52% vốn điều
lệ của VRC. Cũng sau giao dịch này, AVS không còn là cổ
đông lớn của VRC. Giao dịch được thực hiện vào ngày
24/12 bằng phương thức thỏa thuận. Trong phiên giao dịch
24/12, có 2.735.007 cp VRC được giao dịch thỏa thuận giá
trị 12,58 tỷ đồng

Đến cuối tháng 11, FPT đã hoàn thành 93% kế hoạch
doanh thu và 85% kế hoạch LNTT. Lợi nhuận ròng thuộc về
cổ đông công ty mẹ và EPS đạt 1.385 tỷ đồng và 5.049
đồng/cổ phiếu, hoàn thành 82% kế hoạch năm 2013. Trong
năm 2014, SSI Research dự báo doanh thu và LNTT sẽ đạt
31.847 tỷ đồng và 3.030 tỷ đồng, tăng 16,5% và 16% so với
năm trước. EPS dự kiến đạt 7.065 đồng/cổ phiếu, tăng 17%
nhờ chi phí thuế giảm. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu và
LNTT sẽ tăng ít nhất 15% trong năm 2014.

+/-

+1.13%

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức ký hợp đồng Gói thầu số 4 - Nhà máy
chính của Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo hình thức EPC với tổ hợp nhà thầu là Tập
đoàn Công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc), Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), Công ty cổ
phần Tư vấn xây dựng điện 2 và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương. Dự án
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tổng công ty Phát điện 3 là chủ đầu tư, có quy mô công suất
1.200 MW, thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tổng mức đầu tư là 36.728,640 tỷ đồng.
Giá trị hợp đồng EPC được ký kết là 1,36 tỷ USD, trong đó 85% là vốn vay tín dụng của
các ngân hàng KEXIM, KSURE (Hàn Quốc) và JBIC (Nhật Bản), 15% còn lại là vốn đối
ứng của chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công vào quý I/2014
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 504,42 điểm, giảm 1,20 điểm (-0,24%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 73,606 triệu đơn vị, trị giá 980,74 tỷ đồng.
Toàn sàn có 87 mã tăng, 104 mã giảm và 112 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 1,67 điểm (-0,3%) xuống còn 561,18 điểm, với 5 mã
tăng giá, 16 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Các cổ phiếu vừa và nhỏ
như FLC, PVX, HQC,ITA… vẫn thu hút được dòng tiền khá tốt. Đáng
chú ý nhất trên sàn HOSE là FLC. Đầu phiên giao dịch vẫn được đẩy
lên trên mức tham chiếu nhưng thanh khoản lại khá thấp so với các
phiên trước đó. Diễn biến tích cực của FLC chỉ được duy trì trong 1
thời gian ngắn rồi sụt giảm ngay sau đó. Trong phiên hôm nay, đã có
lúc FLC bị nhà đầu tư xả hàng mạnh, khiến mã này chạm mức giá sàn
với thanh khoản tăng vọt. Nhưng tới cuối phiên giao dịch, lực cầu tăng
mạnh trở lại đã giúp FLC thoát khỏi mức giá sàn và chỉ còn giảm 3,6%
xuống 10.600 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh đạt 8,4 triệu đơn vị. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là TMS tăng 1.800 đồng (+6,79%)
lên 28.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 10 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 68,21 điểm, tăng 0,09 điểm (0,13%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 47,05 triệu đơn vị, trị giá 382,64 tỷ đồng. Toàn
sàn có 123 mã tăng, 86 mã giảm và 168 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index giảm 0,91 điểm (-0,71%), xuống còn 128,56 điểm, với 9 mã tăng,
11 mã giảm và 10 mã đứng giá. Tương tự như các phiên giao dịch gần
đây, tâm điểm trong phiên hôm nay vẫn tập trung vào 2 mã PVX và
SHN. Sau 3 phiên tăng trần liên tiếp với lượng dư mua giá trần vẫn liên
tục ở mức cao, phiên hôm nay, PVX tiếp tục được nhà đầu tư gom
hàng mạnh, mã này lại được đẩy lên mức giá trần và khớp được tới
8,68 triệu đơn vị, trong khi còn dư mua giá trần tới 6 triệu đơn vị. Trong
khi đó, SHN đã tăng trần tới 18 phiên liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản
của SHN ở mức rất thấp, chỉ đạt 334.480 đơn vị, trong khi vẫn có dư
mua giá trần 1,46 triệu đơn vị. Bên trong nhóm HNX-30, SCR tiếp tục
tăng 1,3% lên 8.000 đồng/CP và có thanh khoản mạnh nhất nhóm này,
đạt 4,69 triệu đơn vị. Trong khi đó, nhiều mã có tính dẫn dắt như VCG,
VGS, PVS, ACB… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
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MUA 

SÀN HCM

TỔNG QUAN GD NĐTNN

123

86

68

0.09

382.64

47,049,712

TỔNG KL

Trang 2

765,950 258,174

2,742,260

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 765.950 đơn vị, mua vào
2,7 triệu đơn vị, trong đó, mã PNJ được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 708.630 đơn vị. PNJ tiếp tục được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 457.710 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 258.174 đơn vị và
mua vào 887.734 đơn vị, trong đó mã PVS bị khối ngoại trên HNX bán
ra nhiều nhất với 70.070 đơn vị (chiếm 3,6% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi mua vào 294.800 đơn vị.

887,734

68.21



EX

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tiếp tục một phiên giao dịch thận trọng và Vn-Index vận
động trong biên độ hẹp. Chốt phiên, Vn-Index để mất
1.2 điểm xuống 504.42 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt
giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 900 tỷ
đồng. Xu thế đi ngang vẫn duy trì khi đường giá vẫn
tiếp tục vận động ở dải dưới của Bollinger. Bên cạnh
đó, dải Bollinger vẫn kéo ngang và không thay đổi so
với tuần trước đó. Chỉ báo MACD cũng đang tiến về
ngưỡng 0 cho xu thế không tích cực. Trong khi RSI vẫn
đang vận động hẹp không cho xu thế rõ ràng của thị
trường. Trong khi MFI cũng đang ở ngưỡng 50 và có
xu thế giảm dần, tín hiệu này ủng hộ thị trường ở giai
đoạn đi ngang này. Trong phiên tới, xu thế thị trường
chưa thay đổi với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 502 điểm. �
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Cả phiên nay sàn HNX tiếp tục giao dịch thận trọng khi
kết thúc phiên bằng cây nến thân nhỏ. Tuy nhiên, đóng
cửa trái chiều với sàn Hose khi chốt phiên HNX-Index
xanh nhẹ 0.09 điểm lên 68.21 điểm. Thanh khoản phiên
nay giảm nhẹ nhưng ở mức tốt với giá trị khớp lệnh đạt
hơn 350 tỷ đồng. Hai cây nến thân nhỏ liền nhau vẫn
đang nằm trong bóng cây nến xanh đầu tuần cho thấy
xu thế vẫn tích cực và nhịp điều chỉnh này là tất yếu.
Dải Bollinger hiện tại vẫn đang mở rộng lên phía trên
nhưng đường giá hiện tại đã được điều chỉnh vào trong
dải Bollinger nên áp lực bán được giảm bớt. Tín hiệu
tích cực cũng đến từ các chỉ báo MACD, MFI và RSI.
Tuy nhiên STO hiện tại vẫn đang trong vùng quá mua
nên áp lực điều chỉnh chưa hết. Trong phiên tới HNX-
Index dao động hẹp với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 67
điểm và kháng cự tại 69 điểm.  �

71 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm
515 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 25/12/2013

Giao dịch lình xình với biến động tiêu cực hơn về cuối phiên khi xu thế bán ra vẫn áp đảo. Cả 2 chỉ số đều vận
động hẹp và không có biến động nào đáng kể. Thanh khoản sụt giảm theo phản ánh được tâm lý thận trọng
đang hiện hữu và HNX-Index chính thức bước vào nhịp điều chỉnh sâu là điều có thể cân nhắc tới. 

THỨ NĂM

26/12/2013

Thị trường chỉ giao dịch tích cực ở phiên đầu tuần khi thông tin về các chỉ số vĩ mô khá tích cực. Tuy nhiên,

Thống đốc ngân hàng TW Nhật Bản cho biết tỷ lệ lạm phát có thể sẽ cao hơn 1% trong nửa đầu năm 2014. Tại
Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản ở mức 16009,99 điểm, đây là lần đầu tiên chỉ số này chốt phiên trên
16000 điểm kể từ 12/2007. Cổ phiếu của Honda Motor tăng 0,1% và cổ phiếu của Nissan Motor tăng 0,4%.
Thống đốc ngân hàng TW Nhật Bản cho biết tỷ lệ lạm phát có thể sẽ cao hơn 1% trong nửa đầu năm 2014.
Nhật Bản sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 11 vào ngày thứ 6 tuần này (27/12). Theo dự đoán
của Reuters, lạm phát của Nhật trong tháng 11 sẽ tăng lên 1,1%, đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm. Trong
tháng 10, lạm phát của Nhật Bản ở mức 0,9%. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,6% do lãi suất ngắn hạn
giảm sau khi Ngân hàng TW Trung Quốc (PBOC) áp dụng các biện pháp đối phó với nguy cơ khủng hoảng tiền
mặt hôm thứ 3 (24/12). Cụ thể, PBOC đã bơm 4,8 tỷ USD vào hệ thống tài chính Trung Quốc thông qua nghiệp
vụ thị trường mở. Chiều ngày 25/12, lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày của Trung Quốc ở mức 5,2%, thấp hơn so với
mức 6,35% của hôm ngày hôm trước.

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.

Trang 4

ị g g ị ự p g ự y ,
thông tin này đã được dự đoán trước và cũng không có đột biến nào xảy ra ở các chỉ số này. Và vấn đề hiện tại
đối với thị trường không phải là nỗi lo lạm phát nữa – mặc dù giá Xăng vừa mới tăng trong tuần trước có thể
đẩy CPI tăng cao trong những tháng giáp tết, vì cầu của nền kinh tế hiện tại không thực sự mạnh mẽ nên các
doanh nghiệp không chủ động đẩy giá tăng nhiều vì vậy hiệu ứng của giá nguyên vật liệu lên chỉ số CPI không
phải quá lớn. Đối với thị trường chứng khoán hiện nay là vấn đề dòng tiền. Vì theo đánh giá của chúng tôi, nền
kinh tế vẫn đang vận động vùng đáy và chưa thực sự tăng trưởng trở lại, nên yếu tố vĩ mô hỗ trợ thị trường tiếp
tục tăng trưởng tiếp là không nhiều. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp rút tiền về
và khối ngoại không tiếp tục bơm tiền vào các thị trường mới nổi do QE3 sẽ giảm dần quy mô từ đầu năm
2014. Đồng thời, giai đoạn qua các cổ phiếu penny tăng khá cao nên áp lực chốt lời sẽ vẫn diễn ra trên diện
rộng, mức lợi nhuận mấy chục % là mức khá cao trong bối cảnh nền kinh tế ảm đảm suốt mấy năm qua. Vì vậy
chúng tôi vẫn thiên về khả năng nhịp điều chỉnh lần này của HNX-Index sẽ sâu hơn những lần trước. Trong khi
Vn-Index vẫn xu thế đi ngang vì nhóm cổ phiếu Vn30 trên sàn này không thay đổi nhiều trong nhiều tháng qua,
thậm chí nhiều mã còn giảm điểm. Chính vì thế áp lực bán mạnh trên sàn này không xảy ra mà chỉ tập trung ở
nhóm cổ phiếu tăng nóng. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với VN-Index là 502 điểm.

Chúng tôi khuyến nghị tiếp tục chốt lời ở những cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua. Và việc mua lại những
cổ phiếu này trong nhịp điều chỉnh phiên tới chưa được tính đến. Quan điểm vẫn là giảm tỷ trọng cổ phiếu và
giữ tỷ trọng ở mức an toàn với tỷ lệ cổ phiếu /tiền mặt là 60/40. �

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.




