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SQC vừa công bố việc tạm ngưng hoạt động sản xuất tại
Nhà Máy xỉ Titan Mỹ Thành. Theo SQC, tình hình sản xuất
kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là
nguồn quặng nguyên liệu cung cấp cho hoạt động sản xuất
chế biến sâu titan của Nhà máy xỉ Titan Mỹ Thành bị thiếu
hụt nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo SQC
quyết định tạm ngưng hoạt động của Nhà máy xỉ Titan Mỹ
Thành huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định từ 25/12/2013 cho đến
khi giải quyết được nhu cầu quặng thô nguyên liệu cho nhà
máy. 

THỨ SÁU
27/12/2013

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

Chiều 25/12, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy
Hà Nội về một số vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Báo cáo của Thành phố Hà Nội
khẳng định, nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XI (2011-2013), kinh tế - xã hội của thủ đô đạt được
kết quả khá toàn diện. Kinh tế duy trì ổn định và đạt mức khá, lạm phát được kiềm chế, an
sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Chỉ tính riêng trong năm 2013, Thành phố đã đóng góp
10,1% GDP, 7,5% kim ngạch xuất khẩu, hơn 17% thu ngân sách và gần 22% tổng vốn
đầu tư xã hội của cả nước. Hiện Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, sức cạnh tranh
của nền kinh tế còn thấp, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp
ứng nhu cầu.

Hà Nội đóng góp 10,1% GDP cả nước 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

21,6 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam năm 2013SQC: Tạm ngưng hoạt động sản xuất tại Nhà Máy xỉ
Titan Mỹ Thành 

Tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của khối FDI vượt 71 tỷ USD 

DHM tăng vốn Luyện kim Bắc Việt lên 100 tỷ đồng

Vietcombank có 327 tỷ đồng từ thoái vốn PVD

Tính đến hết tháng 11/2013, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Singapore
đã vượt mức của cả năm 2012 và đạt 2,45 tỷ USD, tăng 15,1%. Trong đó riêng tháng 11
xuất khẩu sang thị trường này đạt 259,9 triệu USD, tăng 34,0% so với tháng 10/2013.
Singapore hiện đang là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông
Nam Á, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Singapore năm 2012 đạt
trên 2,36 tỷ USD. Nhìn chung các nhóm hàng xuất khẩu sang Singapore 11 tháng đầu
năm đều đạt mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó,
tăng mạnh nhất là mặt hàng hạt điều với 103,3% so với cùng kỳ; tiếp đến là điện thoại các
loại và linh kiện (+ 64,7%); dầu thô (+ 64,6%); hạt tiêu (+ 38,0%); phương tiện vận tải và
phụ tùng (+ 35,1%)…

HĐQT DHM đã thống nhất tăng vốn điều lệ CTCP Khai
khoáng luyện kim Bắc Việt từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng,
tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm là 75 tỷ đồng. Hình thức
tăng vốn thông qua việc các cổ đông góp thêm vốn bằng
tiền mặt hoặc thiết bị máy móc (phục vụ cho khai thác và
chế biến quặng). Tỷ lệ góp vốn theo tỷ lệ sở hữu tương ứng
của các cổ đông. DHM cho biết, Công ty hiện đang nắm giữ
2,215 triệu cổ phần của Luyện kim Bắc Việt, chiếm 85% vốn
điều lệ công ty này. 

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2013, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh
nghiệp có vốn FDI tại Việt Nam đã vượt qua con số 71 tỷ USD chiếm 56 7% tổng trị giá

VCB đã bán thành công 2,65 triệu cổ phiếu PVD như đã
đăng ký Giao dịch được thực hiện từ 20/12 đến 24/12
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Để thực hiện các mục tiêu do Quốc hội đề ra cho năm 2014 là kiểm soát lạm phát ở mức
7%, tăng trưởng GDP khoảng 5,8%, NHNN định hướng các chỉ tiêu điều hành chính sách
tiền tệ, tín dụng theo hướng chủ động và linh hoạt. Theo đó, dự kiến tăng trưởng tín dụng
năm 2014 vào khoảng 12-14%, tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%. tính
đến ngày 17/12/2013, tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống các TCTD đạt khoảng
3.375.785 tỷ đồng, tăng 9,22% so với cùng kỳ năm 2012. Cơ cấu tín dụng tập trung vào
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Cụ thể, đến cuối tháng
11/2013, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn (chưa gồm dư nợ của NH CSXH) là 657
ngàn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2012; dư nợ cho vay xuất khẩu đạt khoảng hơn
158,42 ngàn tỷ đồng, tăng 3,32%

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,357.55

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2014 từ 12-14%Vinacafe thu về gần nghìn tỷ đồng từ VCF

nghiệp có vốn FDI tại Việt Nam đã vượt qua con số 71 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng trị giá
nhập khẩu của cả nước. Con số này tăng mạnh 24% so với kết quả nhập khẩu của khu
vực doanh nghiệp FDI này trong cùng kỳ năm 2012. Trong khi đó, tổng trị giá xuất khẩu
của các doanh nghiệp FDI trong cùng thời gian năm 2013 đạt 77,32 tỷ USD (không tính
dầu thô xuất khẩu), chiếm 61,5% và tăng mạnh 27% so với cùng kỳ một năm trước đó.
Kết quả trên cho thấy cán cân thương mại hàng hóa theo phân tổ doanh nghiệp FDI có
mức thặng dư lên đến 6,32 tỷ USD, tăng 75,6% so với mức thặng dư 3,6 tỷ USD của cùng
thời gian năm 2012.

đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ 20/12 đến 24/12.
Trong thời gian này, cổ phiếu PVD được giao dịch với giá
bình quân 60.000 đồng/cp. Như vậy, Vietcombank đã thu về
khoảng 162 tỷ đồng. Trước đó, từ 9/12 đến 16/12,
Vietcombank cũng đã hoàn tất việc bán 2,7 triệu cp PVD với
giá bình quân 61.000 đồng, thu về khoảng 164,7 tỷ đồng.
Sau 2 đợt thoái vốn, Vietcombank đã bán 5,3 triệu cp PVD
và thu về gần 327 tỷ đồng. 

Vinacafe đã bán thành công 6,5 triệu cổ phiếu VCF, chiếm
24,14% vốn của VCF. Mục đích bán nhằm cơ cấu lại tài
chính. Giao dịch được thực hiện theo hình thức thỏa thuận
vào ngày 20/12. Trong phiên 20/12, có 6,5 triệu cổ phiếu
được bán thỏa thuận với giá lên đến 877,5 tỷ đồng.
Vinacafe trước đây là công ty mẹ đồng thời là cổ đông sáng
lập của VCF. Với thị giá hiện tại vào khoảng 135.000 đồng,
Vinacafe đã “vớ bẫm” khi thoái bớt vốn tại VCF và hiện vẫn
còn nắm giữ hơn 3,4 triệu cổ phiếu VCF. 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

-1.58%

S&P 500

ĐIỂM

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

+6.51Nasdaq

+15.56

     CAC 40

1,833.32

Hang Seng  

+1.03%

      FTSE 100 

1.552,36

KHU VỰC

MỸ

9,488.82

+164.45

Kinh tế Trung Quốc giảm tốc năm thứ 3 liên tiếp 

+88.64

+3.12 4,218.41

Tỷ giá USD/JPY chạm đáy 5 năm

Mô hình tăng trưởng truyền thống của Trung Quốc đang đối mặt thách thức do chi phí
nhân công và phí tổn về môi trường gia tăng. Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc
được dự báo đạt 7,6% trong năm nay trong bối cảnh thách thức gia tăng đối với mô hình
tăng trưởng truyền thống của nước này là dựa trên đầu tư. Với mức tăng này, kinh tế
Trung Quốc có năm thứ ba liên tiếp chứng kiến tăng trưởng đi xuống. Các nhà phân tích
dự báo, GDP của Trung Quốc năm tới chỉ tăng 7,4%, thấp nhất trong 24 năm.

Giá trị đồng yên so với USD giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua do Ngân hàng
TW Nhật Bản tiếp tục chương trình kích thích kinh tế khổng lồ và Cục dự trữ Liên bang Mỹ
(Fed) giảm dần quy mô chương trình nới lỏng định lượng (QE). Tỷ giá JPY/USD giảm
ngày thứ 4 liên tiếp trước khi số liệu thất nghiệp của Mỹ được công bố vào hôm nay
(26/12). Hôm qua, chỉ số Nikkei 225 lần đầu chốt phiên trên 16000 điểm trong 6 năm qua.
Vào 10 giờ sáng tại Tokyo, đồng yên giảm 0,4% xuống 104,84 JPY/USD, đây là mức thấp
nhất kể từ 10/2008. 

(Cập nhật 16h30 ngày 26/12/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 506,55 điểm, tăng 2,13 điểm (0,42%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 82,921 triệu đơn vị, trị giá 1.370,7 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 32 giao dịch trên HOSE với 13,368 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 367,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 97
mã tăng, 91 mã giảm và 115 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng
1,27 điểm (0,23%) lên mức 562,45 điểm, với 10 mã tăng giá, 9 mã
giảm giá và 11 mã đứng giá. Đáng chú ý nhất trên sàn HOSE là mã
ITA. Phiên sáng nay, mã này có giao dịch tương đối mạnh nhưng cũng
chỉ khớp được hơn 3 triệu đơn vị, sang đến phiên chiều, giao dịch được 
đẩy lên mức cao khiến thanh khoản của ITA tăng vọt. Khép phiên giao
dịch, ITA tăng 1,5% lên 6.700 đồng/CP và khớp được tới 10,48 triệu
đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu lớn, các mã như GAS, BVH, VIC, VCB,
PVD… đồng loạt tăng giá đã giúp chỉ số VN-Index giữ vững được sắc
xanh. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là GTA tăng 700 đồng
(+7%) lên 10.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 16.570 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

NHẬN ĐỊNH  
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1.227.410 đơn vị, mua vào
4.350.920 đơn vị, trong đó, mã HPG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 878.800 đơn vị (chiếm 68,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 193,800 đơn vị và mua vào 890,000 đơn vị,
trong đó mã VCS được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 100.000 đơn vị
(chiếm 28,1% tổng khối lượng giao dịch). 
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HNX-Index đứng ở mức 68,10 điểm, giảm 0,10 điểm (-0,15%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,978 triệu đơn vị, trị giá 430,4 tỷ đồng. Toàn
sàn có 93 mã tăng, 105 mã giảm và 179 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index giảm 0,54 điểm (-0,42%), xuống còn 128,36 điểm, với 8 mã tăng,
14 mã giảm và 8 mã đứng giá. Tâm điểm trên sàn HOSE là PVX, phiên
hôm nay mã này bị bán rất mạnh, tuy nhiên bên mua tiếp tục gom mạnh 
giúp PVX không bị giảm giá mà chỉ đứng ở mốc tham chiếu. Khép
phiên giao dịch, PVX khớp lệnh lên tới 22,11 triệu đơn vị. Ngoài PVX,
mã SHN cũng dành được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.
Phiên hôm nay mã này đã tăng trần lên tới 19 phiên liên tiếp và còn dư
mua giá trần lên tới 1,1 triệu đơn vị, nhưng chỉ khớp được 325.410 đơn
vị. Tuy nhiên với việc nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như
VND, SHB, SHB, BVS, PVS, NTP…đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu,
khiến cho HNX-Index không còn giữ được sắc xanh mà đảo chiều giảm
điểm. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là TXM, tăng 600 đồng
(+10%) lên 6.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 16.600 đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch tích cực của khối ngoại cùng với việc gia tăng
trở lại của nhóm cổ phiếu Bluechips và vốn hóa lớn đã
đẩy thanh khoản tăng trở lại. Chốt phiên, Vn-Index tăng
2.13 điểm lên 506.55 điểm. Giá trị khớp lệnh đạt gần
1000 tỷ đồng. Xu thế đi ngang vẫn duy trì trên sàn này
khi dải Bollinger vẫn tiếp tục kéo ngang. Phiên nay kết
thúc bằng cây nến xanh nhưng cây nến này vẫn nằm ở
nửa dưới của dải Bollinger cho thấy xu hướng vẫn duy
trì thận trọng. Bên cạnh đó, MACD cũng đang giảm và
tiến sát về 0 cho xu thế đang yếu đi trong ngắn hạn. Vn-
Index hiện vẫn đang ở phía trên đường MA(50) tại
ngưỡng 502 điểm. Đây là ngưỡng đã từng nhiều lần hỗ
trợ cho Vn-Index trong các đợt điều chỉnh trước. Trong
phiên ngày mai, xu thế giằng co với tâm lý thận trọng sẽ
tiếp tục duy trì. Và dự báo Vn-Index sẽ dao động quanh
ngưỡng 505 điểm. 

EX

NHẬN ĐỊNH  

495 điểm
515 điểm

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

502 điểm

Mạnh

Yếu

Nhiều mã trên này suy yếu là nguyên nhân khiến HNX-
Index giảm điểm trong phiên hôm nay. Chốt phiên HNX-
Index giảm 0.1 điểm xuống 68.1 điểm. Thanh khoản
phiên nay cũng vẫn ở mức khá so với khối lượng giao
dịch trung bình 20 phiên. Tuy nhiên đã 3 phiên chỉ số
dao động trong biên độ hẹp cho thấy khả năng điều
chỉnh sâu đang tăng lên. Ngưỡng kháng cự 67 điểm
được chinh phục thành công ở nhiều phiên trước đó nay
sẽ trở thành ngưỡng hỗ trợ trong nhịp điều chỉnh này.
Hầu hết các chỉ báo đã suy yếu đi trong mấy phiên nay
thể hiện xu thế điều chỉnh vẫn tiếp tục. Trong khi chỉ báo
STO vẫn đang trong ngưỡng quá mua nên áp lực bán
tiếp tục gia tăng. Đã 3 phiên gần đây trên đồ thị HNX-
Index kết thúc bằng cây nến nhỏ cho thấy tâm lý thận
trọng đang tăng lên. Dự báo phiên cuối tuần, HNX-Index
vận động hẹp với ngưỡng hỗ trợ 67 điểm. 

71 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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75 điểm

Yếu

67 điểm

530 điểm

Mạnh

Trang 3

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 tăng nhờ thị trường cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục đi lên khi đồng Yên giảm giá xuống mức
thấp nhất trong 5 năm. Lúc 10h40 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 139,80
điểm. Với việc đồng Yên giảm giá do khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục chương trình nới
lỏng chưa từng có trong khi ngân hàng trung ương Mỹ đang chuẩn bị cho việc bắt đầu giảm kích thích vào tháng
1, các chỉ số chứng khoán chính của Nhật Bản đã tăng mạnh khi cổ phiếu các công ty xuất khẩu lên giá. Chỉ số
Topix tăng 1,6%, hướng tới phiên đóng cửa cao nhất kể từ tháng 8/2008, còn chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% sau
khi phiên trước đóng cửa trên mức 16.000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 12/2007. Nhờ nỗ lực đẩy lùi tình trạng
giảm phát của Nhật Bản, chỉ số Topix đã giành được 46% kể từ đầu năm nay, mức tăng mạnh nhất trong số 24
thị trường phát triển được Bloomberg theo dõi. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1,1% sau khi
tăng nhiều nhất trong 3 tuần vào phiên trước khi ngân hàng trung ương nước này bơm tiền vào thị trường ngân
hàng để xoa dịu tình trạng cạn kiệt thanh khoản. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Toyota Motor Corp.,
hãng chế tạo ô tô lớn nhất thế giới, tăng 3,2% trên thị trường Tokyo. Cổ phiếu của SoftBank Corp. tăng 1,4%
sau tin hãng có thể huy động vốn trên thị trường trái phiếu Mỹ để mua lại hãng T-Mobile US Inc. của Mỹ. Cổ
phiếu của Rex International Holding Ltd. giảm 9,3% trên thị trường Singapore khi một đơn vị của hãng thăm dò
dầu mỏ này bị ngừng giao dịch vì lý do an toàn.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 26/12/2013

Diễn biến trái chiều trên 2 sàn về cuối phiên nhưng không đem lại xu thế mới cho thị trường. Trong khi nhóm cổ
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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 ngưỡng hỗ trợ hiện tại của Vn-Index là 502 điểm và HNX-Index là 67 điểm. Với những nhà đầu tư dài hơn
tiếp tục mua vào những cổ phiếu cơ bản tốt với giá hợp lý. Trong khi chúng tôi khuyến nghị tiếp tục chốt lời
những cổ phiếu tăng nhiều trong thời gian qua, đặc biệt những mã trên sàn HNX. 

phiếu bluechip và vốn hóa lớn đẩy Vn-Index tăng tới 2.13 điểm lên 506.55 điểm, thì HNX-Index lại để mất 0.1
điểm xuống 68.1 điểm. Giao dịch giằng co vẫn là chủ đạo và thị trường dường như không có dấu hiệu chốt NAV
của khối ngoại. 

Trang 4

Dòng tiền hôm nay đã trở lại nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân Vn-Index còn giữ được sắc xanh. Bên sàn HNX,
PVX vẫn là tâm điểm nhưng đã suy giảm đáng kể so với mức tăng sáng nay. Thanh khoản trên sàn HNX chủ
yếu từ cổ phiếu PVX với khối lượng giao dịch đạt hơn 22 triệu đơn vị, tương ứng chiếm 39% tổng khối lượng
HNX. Việc đẩy nhóm cổ phiếu lớn tăng trong phiên nay đóng góp một phần từ khối ngoại với một số cổ phiếu
được khối này mua vào khá nhiều như DPM, GAS, VCB, PVB, VSH, CII…Sáng nay, thông tin giá GAS có thể
giảm mạnh trong tháng 1/2014 do tiêu thục sụt giảm tới 40-50% là lý giai của các Doanh nghiệp. Đây có thể là
thông tin tích cực cho CPI cũng như nền kinh tế khi đây là nguyên nhiên liệu chính cho nhiều ngành sản xuất.
Đây là thời điểm thiếu vắng thông tin hỗ trợ, chính vì thế giao dịch tiếp tục thận trọng là điều dễ hiểu. Với tín hiệu
hiện tại, thì xu thế lình xình này sẽ chưa kết thúc trong phiên cuối tuần cũng như tuần kế tiếp. Trong những ngày
cuối cùng của tháng, chúng tôi đã kỳ vọng về đợt sóng nhỏ chốt NAV của khối ngoại, tuy nhiên chưa có tín hiệu
mới nào cho thấy khối ngoại đẩy mạnh mua vào. Tuy nhiên, sang tháng 1 sẽ là thời điểm nhiều doanh nghiệp
công bố kết quả kinh doanh quý 4. Và nhiều kỳ vọng về khả năng lợi nhuận cải thiện trong quý cuối cùng do đó
nhịp điều chỉnh sâu của thị trường là khó xảy ra. Với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư sẽ có nhịp tăng ngắn hạn
trong thời gian này. Đây là cái nhìn xa hơn về xu thế. Ở thời điểm hiện tại và trong tuần sau nhiều khả năng xu
thế chưa thay đổi. 

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.




