
Năm 2013, du lịch VN đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế và từ con số này, Tổng cục Thống
kê công bố xuất khẩu dịch vụ du lịch đạt 7,5 tỉ USD (khoảng 160.000 tỉ đồng), tăng 9,9%.
Như vậy, cứ mỗi khách quốc tế vào VN chi tiêu trung bình 1.000 USD. Tuy nhiên, giới
chuyên gia lẫn những người kinh doanh trong lĩnh vực này cho rằng con số 7,5 tỉ USD nói
trên là không đáng tin cậy, khách quốc tế vào VN khó có thể đạt mức chi tiêu trung bình
đến 1.000 USD mỗi người. Ngoài ra, trong 7,5 triệu lượt khách quốc tế mà VN đón, có cả
những người vào để làm ăn, chữa bệnh… Chưa kể số khách nước ngoài vào nước ta
bằng visa du lịch nhưng lại làm thương lái hay bác sĩ “chui”, công nhân ở các công
trường, giáo viên dạy tiếng Anh... 

Năm 2013, Cty ước đạt 2.200 tỷ đồng doanh thu, lãi sau
thuế 15,22 tỷ đồng. Với vốn điều lệ 124 tỷ đồng, mức thu
nhập trên mỗi cổ phiếu của Cty là 1.227 đồng. Năm 2014,
Cty đặt kế hoạch 2.175 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với
thực hiện năm 2013, trong đó, mảng kinh doanh sắt thép, xe
máy, điện máy đều giảm; riêng mặt hàng xăng dầu dự kiến
tăng khoảng 4% về khối lượng; mục tiêu LNST 15,75 tỷ
đồng, tương đương mức tăng 3% so với LNST năm 2013.

Thành phố Cần Thơ phấn đấu năm 2014 tăng trưởng kinh tế đạt 12-12,5%; GDP bình
quân đầu người đạt 70-70,5 triệu đồng (tương đương 3.280-3.330 USD); kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 1.650 triệu USD…. Để đạt được mục tiêu trên, năm 2014,
Thành phố xác định tiếp tục thực hiện chủ đề "Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn
lực, hướng về cơ sở", với mục tiêu chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp

TKV vừa chốt kế hoạch kinh doanh năm 2014. Theo đó,
TKV đặt mục tiêu đạt doanh thu 105,5 nghìn tỷ đồng, lợi
nhuận 2.000 tỷ đồng, tiêu thụ 35 triệu tấn than. P.TGĐ TKV
Nguyễn Văn Biên cho biết, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô,
cũng như hoạt động của ngành than vẫn còn nhiều khó

Theo Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam
sang thị trường nước này trong 11 tháng năm 2013 đạt 4,572 tỷ USD, tăng 9,85% so với
cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Malaysia trong
thời gian trên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu thô, điện thoại và linh kiện,
cao su, gạo và sắt thép các loại. Đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu là nhóm mặt hàng
máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh cấu kiện với giá trị đạt 1,1 tỷ USD, dầu thô đạt 879
triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện đạt 596,5 triệu USD, cao su đạt 464 triệu USD,
gạo 225,5 triệu và sắt thép các loại đạt 184 triệu USD.

Xuất khẩu Việt Nam sang Malaysia tăng xấp xỉ 10% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh thu du lịch Việt Nam đạt 7,5 tỉ USDLAS ước vượt 27,6% kế hoạch lợi nhuận năm

Năm 2014, Cần Thơ phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%

TMC lãi 15,22 tỷ đồng năm 2013

Năm 2014, TKV đặt mục tiêu 2.000 tỷ đồng lợi nhuận

Năm 2013, Công ty ước đạt 5.172 tỷ đồng doanh thu, bằng
106,6% kế hoạch năm, LNTT 555 tỷ đồng, bằng 127,6% kế
hoạch cả năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.843
tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt hơn 30 tỷ đồng, nộp
NSNN trên 200 tỷ đồng. Với kế hoạch này, LAS dự kiến chia
cổ tức tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt. HĐQT
cũng đồng ý phương án triển khai đầu tư xây dựng dây
chuyền NPK hàm lượng trung bình công suất 150.000
tấn/năm để giảm tải cho dây chuyền NPK hiện có
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Trong tháng 11, lạm phát của Nhật Bản tăng lên mức 1,2%, đây là mức cao nhất trong 5
năm qua. Theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế, lạm phát của Nhật là 1,1% trong
tháng 11. Lạm phát của Nhật trong tháng 10 là 0,9%. Chỉ số CPI lõi (không bao gồm giá
thực phẩm và năng lượng) tăng 0,6%, đây là mức cao nhất trong 15 năm qua. Lạm phát
của Nhật đang tiến gần tới mục tiêu 2%. Theo thống đốc NHTW Nhật Bản Haruhiko
Kuroda, lạm phát của Nhật dự kiến sẽ cao hơn 1% trong 6 tháng đầu năm 2014.

USD ở mức 104,81 JPY/USD, có lúc chạm mốc 104,85 JPY/USD và euro ở mức 143,47
JPY/EUR sau khi chạm mức 143,57 JPY/EUR, đây là mức cao nhất kể từ 10/2008. Tỷ giá
đồng euro so với USD ổn định ở mức 1,3687 USD/EUR. Đồng yên tiếp tục xu hướng giảm 
giá sau khi các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản duy trì chương trình kích thích kinh
tế khổng lồ để đưa quốc gia này ra khỏi tình trạng giảm phát. Lợi suất trái phiếu chính phủ
kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản hiện ở mức 0,71%.
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Dow Jones 16,479.88

Ngành Hải quan vượt thu ngân sách 9,4% so năm 2012 VIC lập thêm 02 công ty con
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điều hành phát triển kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, nâng cao chất lượng tăng
trưởng, năng lực cạnh tranh, hiệu quả liên kết hợp tác; huy động các nguồn lực phát triển
Thành phố gắn với bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP
theo giá so sánh năm 2010) đạt 62.600 tỉ đồng, tăng 11,67% so với năm 2012.

g ạ ộ g g
khăn, đây là kế hoạch khá thách thức. Năm tới, TKV sẽ phối
hợp với các đơn vị thành viên tập trung đẩy mạnh tiêu thụ,
nâng cao sức cạnh tranh cho các mặt hàng, tiết giảm tối đa
chi phí sản xuất, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh
doanh đề ra.

HĐQT VIC quyết định thành lập 2 công ty con, đó là Công ty
TNHH Vincom Office và Công ty TNHH Thiết kế xây dựng
và quản lý cảnh quan Vinlandscape. Cả 2 công ty con này
đều có VĐL 6 tỷ đồng và cùng do VIC sở hữu 100% vốn. Cả
2 cũng có cùng trụ sở chính tại số 7, đường Bằng Lăng 1,
KĐT Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long
Biên, Hà Nội. Vào cuối tháng 11 vừa qua, VIC đã thành lập
công ty con là Công ty TNHH Đầu tư bất động sản và phát
triển hạ tầng đô thị Hà Thành nhằm thực hiện dự án đường
trên cao. 

+/-

+0.27%

Năm 2013 ngành Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu
NSNN là 237.500 tỷ đồng, tăng so với thực hiện năm 2012 là 20%, bình quân mỗi tháng
phải thu 19.792 tỷ đồng. Tính đến ngày 27/12/2013, số thu của toàn ngành Hải quan ước
đạt 216.000 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán và tăng 9,4% so với năm 2012. Theo Tổng cục
Hải quan, số thu đã đạt được đến ngày hôm nay, bên cạnh nỗ lực của toàn ngành còn có
thuận lợi từ hoạt động xuất nhập khẩu. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu năm 2013 ước đạt
130,5 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2012, nhập khẩu ước đạt 130,8 tỷ USD,
tăng 15%. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 9,7 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng
kỳ năm 2012, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 64,9 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 506,41 điểm, giảm 0,14 điểm (-0,03%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 73,740 triệu đơn vị, trị giá 1.047,8 tỷ đồng.
Toàn sàn có 74 mã tăng và 96 mã đứng giá, trong khi có tới 136 mã
giảm giá. Tương tự, chỉ số VN30-Index cũng đã giảm 0,17 điểm (-
0,03%) xuống còn 562,28 điểm, với 7 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 9
mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE như BVH, VCB,
MSN, KDC… đã đồng loạt lùi xuống dưới mốc tham chiếu và khiến chỉ
số VN-Index không thể duy trì được sắc xanh. VCB giảm 0,7% xuống
26.800 đồng/CP. MSN giảm 0,6% xuống 84.000 đồng/CP. Chiều ngược
lại, một số mã lớn như GAS, VNM, STB, CSM… vẫn còn duy trì được
sắc xanh và giữ chỉ số VN-Index không giảm quá sâu. Phiên hôm nay,
CSM tăng 2,8% lên 36.300 đồng/CP và khớp được 1,6 triệu đơn vị…
Mã CII chỉ đứng giá tham chiếu, nhưng lại có giao dịch thỏa thuận 1,5
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt 30,25 tỷ đồng. Đáng chú
ý, phiên hôm nay các cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán rất mạnh. Các mã
như FLC, HAR, HQC… đã bị đẩy xuống mức giá sàn. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 67,93 điểm, giảm 0,17 điểm (-0,25%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 51,722 triệu đơn vị, trị giá 374,05 tỷ đồng.
Toàn sàn có 98 mã tăng, 119 mã giảm và 160 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,68 điểm (-0,53%), xuống còn 127,69 điểm, với 8
mã tăng, 14 mã giảm và 8 mã đứng giá. Phiên hôm nay, PVX đã bị nhà
đầu tư ‘xả’ mạnh. Khép phiên giao dịch, PVX giảm sàn và khớp được
tới 10,31 triệu đơn vị trong khi trắng bên mua. Mã SHN đi ngược thị
trường và chính thức tăng trần phiên thứ 20 liên tiếp. Bên cạnh đó, mã
này cũng đã khớp được 4,35 triệu đơn vị. Bên trong nhóm HNX-30, mã
PVL đã giảm sàn và còn dư mua giá sàn tới 1,1 triệu đơn vị. Các mã
như VND, SHS, SCR, KLS… cũng đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
Mã SCR giảm 3,7% xuống 7.800 đồng/CP và khớp được 4,59 triệu đơn
vị. Chiều ngược lại, sắc xanh vẫn được duy trì trên các mã ACB, SHB,
LAS, NTP… Mã SHB tăng 1,5% lên 6.900 đồng/CP và khớp được 4,17
triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là SGD, tăng 1.100
đồng (+10%) lên 12.100 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 500 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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828,950 349,320

4,958,110

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 828.950 đơn vị, mua vào
4.958.110 đơn vị, trong đó, mã CII được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 2.044.870 đơn vị. Hiện CII đứng ở mức giá 19.400 đồng/cp, tổng
khối lượng giao dịch đạt 930.130 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra
349.320 đơn vị và mua vào 437.200 đơn vị, trong đó mã PFL bị khối
ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 155.900 đơn vị (chiếm 10,0%
tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 30.000 đơn vị.

437,200

67.93
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch theo chiều hướng tiêu cực hơn phiên trước và
đuối dần về cuối phiên. Chốt phiên giao dịch cuối tuần,
Vn-Index để mất 0.14 điểm xuống 506.41 điểm. Giao
dịch vẫn khá thận trọng khi giá trị khớp lệnh phiên nay
sụt giảm so với phiên trước, chỉ đạt hơn 900 tỷ đồng. Xu
thế đi ngang vẫn duy trì suốt 2 tuần nay. Dải Bollinger
không co lại nhưng vẫn tiếp tục đi ngang với dải dưới ở
ngưỡng 502 điểm và ngưỡng trên 513 điểm. Kết thúc
một tuần giao dịch, các chỉ báo kỹ thuật chưa có sự thay
đổi nào. Chỉ báo RSI vẫn đang lình xình quanh ngưỡng
50, trong khi MFI đang đuối dần cho thấy dòng tiền hiện
tại khá thận trọng và có xu hướng rút ra khỏi thị trường.
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 tuần
tới, 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. 
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Kết thúc tuần với 2 phiên tăng điểm và 3 phiên giảm
điểm, HNX-Index chốt phiên ở 67.93 điểm, giảm 0.17
điểm. Thanh khoản phiên nay sụt giảm nhẹ so với phiên
trước đó, tuy nhiên vẫn bằng so với khối lượng giao
dịch trung bình của 20 phiên. Đồng loạt các chỉ báo kỹ
thuật đang trong đà giảm cho thấy thị trường đang yếu
đi rõ rệt. RSI và MFI đồng thuận đang giảm ra khỏi vùng
quá mua cho thấy tâm lý thận trọng duy trì và dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Hiện tại ngưỡng hỗ trợ ở 67
điểm là vùng đỉnh cũ hồi tháng 6 vừa qua sẽ là ngưỡng
hỗ trợ cho đường giá. Các đường MA ngắn hạn đang
hội tụ tại đây và sẽ hội tụ với dải giữa của Bollinger tại
điểm này. Với 3 cây nến đỏ ở tuần giao dịch này cũng
vẫn bị bao trùm trong cây nến xanh ở phiên đầu tuần
cho thấy thị trường không quá tiêu cực do áp lực bán
bằng mọi giá không xảy ra. Hiện tại, ngưỡng 67 điểm có
vai trò hỗ trợ đường giá trong tuần tới. 

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 27/12/2013

Kết thúc một tuần giao dịch lình xình trên cả 2 sàn. Không có sự thay đổi nào về chỉ số, thậm chí thanh khoản
đang sụt giảm dần đem đến tín hiệu thị trường đang yếu dần. Chốt tuần, Vn-Index vẫn loanh quanh ngưỡng 505
điểm, trong khi HNX-Index vẫn trụ vững trên ngưỡng 67 điểm. Khả năng tuần kế tiếp thị trường sẽ không có
nhiều thay đổi thậm chí nghiêng về xu thế giảm nhẹ do thiếu thông tin hỗ trợ.

THỨ HAI

30/12/2013

Chứng khoán châu Á tăng, đồng yên xác lập đáy mới. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương không bao gồm
Nhật Bản tăng 0,8%. Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á tăng. Tỷ giá USD/JPY lần đầu tiên vượt
ngưỡng 105 JPY/USD trong 5 năm qua. Chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ và chốt phiên ở mức cao nhất trong 6 năm
qua. Trong năm 2013, chỉ số này đã tăng 55,6%, đây là mức tăng cao nhất kể từ 1972. Chương trình kích thích
kinh tế của NHTW Nhật Bản đã khiến giá trị USD tăng 21% so với đồng yên, đây là mức tăng theo năm cao nhất
kể từ 1979. Tỷ giá đồng bạc xanh so với đồng yên ở mức 104,80 JPY/USD, sau khi chạm mốc 105,05 JPY/USD.
Tỷ giá đồng euro so với đồng yên ở mức 143,95 JPY/EUR sau khi chạm mức đỉnh 5 năm (144,10 JPY/EUR).
Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc tăng 1,3% sau khi giảm 1,5% trong phiên giao dịch ngày thứ
5 (26/12). Tỷ giá đồng Nhân dân tệ so với USD xác lập đỉnh mới sau khi NHTW Trung Quốc ấn định tỷ giá
RMB/USD ở mức cao nhất kể từ năm 2005. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đi ngang và chỉ số Kospi của
Hàn Quốc tăng 0,1%. Chỉ số SET của Thái Lan giảm 1,3% xuống mức đáy 4 tháng sau khi sụt giảm gần 2%
trong phiên giao dịch ngày hôm trước (26/12).

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.

nhiều thay đổi thậm chí nghiêng về xu thế giảm nhẹ do thiếu thông tin hỗ trợ. 

Trang 4

Kết thúc phiên cuối tuần, Vn-Index để mất 0.03% xuống 506.41 điểm, HNX-Index để mất 0.25% xuống 67.93
điểm. Cả 2 sàn đều kết thúc tuần với 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng điểm với xu thế giao dịch lình xình là
chủ đạo. Cả tuần qua, các mã đầu cơ tiếp tục bị bán mạnh cho thấy tâm lý chốt lời ở nhóm cổ phiếu này chưa
dừng lại, thậm chí đã xảy ra tình trạng bán bằng mọi giá như trường hợp của FLC và PVX. Với khối lượng khớp
ở những phiên giá cao tới hàng chục triệu đơn vị, thì ở những phiên bán sàn này khối lượng cũng không kém.
Trong khi nhóm cổ phiếu Vn30 chỉ ghi nhận sự phục hồi ở một số mã nhưng chính đây là nguyên nhân giúp chỉ
số không bị sụt giảm mạnh. Sự luân phiên giữ nhịp thị trường ở những cổ phiếu này sẽ giúp Vn-Index có thể trụ
trên ngưỡng 502 điểm trong tuần kế tiếp và vai trò của ngưỡng hỗ trợ này được phát huy. Trong khi bên sàn
HNX, chúng tôi thấy sự sụt giảm mạnh ở hầu hết các nhóm cổ phiếu, cả những cổ phiếu dẫn dắt như PVX,
PVS…Ở thời điểm thiếu vắng thông tin hỗ trợ như hiện nay, chúng tôi duy trì quan điểm sàn Hose sẽ vẫn đi
ngang với ngưỡng hỗ trợ là 502 điểm, trong khi sàn HNX xu thế đang yếu dần và khả năng tiếp tục giảm nhẹ
trong tuần kế tiếp với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 67 điểm.

Đây là thời điểm khoảng lặng của thị trường khi không có thông tin hỗ trợ, đồng thời không có thông tin xấu nào.
Thị trường sẽ vận động theo cung cầu tự nhiên. Do đó, xu thế trong tuần kế tiếp sẽ không có nhiều thay đổi so
với tuần này. Ở giai đoạn đi ngang trên sàn Hose hiện nay, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ
phiếu và tiền mặt ở tỷ lệ hợp lý 40/60.

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.




