
Kết thúc năm 2013, với tổng kim ngạch xuất khẩu xơ sợi và hàng dệt may vượt 20 tỷ
USD, tăng 18% so với năm 2012, vượt chỉ tiêu hơn 1 tỷ USD, dệt may Việt Nam tiếp tục
đứng đầu trong số các ngành hàng xuất khẩu chủ lực đạt giá trị xuất khẩu cao nhất. Trong
đó, dệt may, xơ sợi đạt 19,7 tỷ USD, tăng 18%, nguyên phụ liệu đạt 700 triệu USD. Ngành
dệt may cũng duy trì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lớn tại nhiều thị trường trọng điểm là
Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN. Trong năm qua, nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ
chỉ tăng 3%, nhưng xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Mỹ tăng 13%. Kết thúc năm 2013,
giá trị xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường này đạt trên 8 tỷ USD, chiếm 45% tổng kim
ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Năm 2014, L10 đặt mục tiêu giá trị tổng sản lượng đạt 1.001
tỷ đồng, doanh thu sản xuất kinh doanh là 810 tỷ đồng,
LNTT 31,9 tỷ đồng, LNST 24,9 tỷ đồng. Về đầu tư, L10 có kế 
hoạch dành tổng cộng 89,5 tỷ đồng cho hạng mục này,
trong đó L10 sẽ danh phần lớn 55 tỷ đồng để nhận chuyển
nhượng 1 nhà máy chế tạo kết cấu thép, còn lại 34,5 tỷ
đồng được đầu tư mua sắm thiết bị máy móc mới, nâng cao
năng lực sản xuất kinh doanh. 

Bộ GTVT vừa ký kết hợp đồng cho thuê, khai thác cảng container quốc tế Cái Mép với
nhà thầu trúng thầu là Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn. Để đưa cảng vào hoạt động, khai
thác hiệu quả, sớm thu hồi vốn đầu tư, theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ
GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà khai thác cảng
theo quy định và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Tân Cảng

Năm 2013 công ty đạt 211,48 tỷ đồng doanh thu và 21,76 tỷ
đồng LNTT. Với kế hoạch đã đề ra là doanh thu 216,45 tỷ
đồng và LNTT 22,5 tỷ đồng, LBM đã gần như “về đích” năm
2013. HĐQT LBM đã thống nhất chi tăng lương cho Ban
TGĐ và Kế toán trưởng số tiền 229 triệu đồng. Đồng thời

GDP năm 2013 của thành phố đạt 9,3%; bình quân 3 năm đạt 9,6%. Khu vực dịch vụ có
tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt 11,1%/năm, kế đến là khu vực công nghiệp và xây dựng
với tốc độ tăng 7,5%/năm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,7%. Tốc độ tăng
trưởng kinh tế thành phố gấp 1,7 lần so với bình quân cả nước (5,6%/năm), góp phần duy
trì mức tăng trưởng GDP hợp lý của cả nước. GDP bình quân đầu người tăng dần qua
các năm và năm 2013 dự kiến đạt khoảng 4.513 USD/người, cao hơn 1,4 lần so với đầu
nhiệm kỳ (3.199 USD/người). CPI được kiểm soát tốt, tăng 5,1% (năm 2011 là 11,86%,
năm 2012 là 4,07%).

Người dân TPHCM có thu nhập bình quân hơn 4.500 USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu dệt may vượt 1 tỷ USDPHR ước vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận 2013

Cho thuê, khai thác cảng container Quốc tế Cái Mép

L10 sẽ chi 55 tỷ đồng mua nhà máy thép

LBM: khả quan 2013, thận trọng trong 2014

Cuối năm 2013, PHR ước đạt 1.877,6 tỷ đồng tổng doanh
thu và 455,58 tỷ đồng LNTT, vượt mức tương ứng gần
12,9% tổng doanh thu và 28,55% LNTT sau điều chỉnh.
Năm 2014, PHR lên kế hoạch giá bán cao su bình quân là
50,43 triệu đồng/tấn, doanh thu kinh doanh cao su đạt
1.437,25 tỷ đồng và LNTT là 350 tỷ đồng. PHR đặt mục tiêu
cổ tức dự kiến năm 2014 tương đương năm 2013 là 30%.
PHR đã trả tạm ứng 15% cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền vào
cuối tháng 11 vừa qua.
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Chính phủ Trung Quốc có tổng dư nợ 17,9 nghìn tỷ yên tính đến cuối tháng 6, bao gồm
các khoản nợ và nợ bảo lãnh. Hiện tổng nợ của chính phủ chiếm khoảng 58% GDP cả
nước. Theo các nhà phân tích, tỉ số nợ trên GDP cho thấy Trung Quốc không đứng trên
bờ vực khủng hoảng tài chính . Con số này ít hơn một nửa so với mức nợ công của chính
phủ Nhật Bản và Hy Lạp, nơi mà tình hình tài chính công đang diễn ra căng thẳng. Trung
Quốc cần khẩn trương giảm nợ nếu muốn giữ mức tăng trưởng và tài chính ổn định.

Giá trị đồng euro tăng sau khi chủ tịch ECB cho biết sẽ không cắt giảm lãi suất hơn nữa.
Đồng euro tăng 0,4% lên 1,3797 USD/EUR sau khi tăng lên mức 1,3892 USD/EUR thứ 6
tuần trước (27/12), đây là mức cao nhất kể từ 10/2011. Trong năm nay giá trị đồng euro
đã tăng 4% so với USD, nối dài đà tăng năm thứ 2 liên tiếp. Tỷ giá EUR/JPY tăng 0,4%
lên 144,98 JPY/EUR sau khi chạm đỉnh 5 năm (145,675 JPY/EUR) ngày 27/12. Tỷ giá
USD so với đồng yên giảm 0,1% xuống 105,08 JPY/USd sau khi chạm mốc 105,415
JPY/USD, đây mức cao nhất kể từ 10/2008.
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Cổ tức DNNN giúp thu ngân sách vượt chỉ tiêu LGL thoái vốn MCG chậm, chấp nhận bán giá thấp
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Sài Gòn là nhà thầu trúng thầu khai thác Bến cảng container quốc tế Cái Mép. Đây là lần
đầu tiên Chính phủ Việt Nam lựa chọn nhà khai thác cảng thông qua hình thức đấu thầu
rộng rãi trong nước nhằm phá bỏ dần sự độc quyền, tăng tính cạnh tranh, nâng cao chất
lượng dịch vụ và tạo bước đột phá cho các DN khai thác cảng của Việt Nam

g ệ g g
nhất trí trích không quá 2,5 tỷ đồng để chi lương tháng 13 và
thưởng Tết Nguyên đán cho CBCNV trong Công ty. Năm
2014 Cty đặt chỉ tiêu doanh thu đạt 202,11 tỷ đồng và LNTT
21,11 tỷ đồng, đều thấp hơn mức ước thực hiện năm 2013.

Từ ngày LGL đã bán thành công 1 triệu cp MCG khi đã đăng
ký, qua đó đã giảm sở hữu từ còn 3.250.140 đơn vị, tỷ lệ
5,65% vốn, xuống còn 2.250.140 đơn vị, tỷ lệ 3,91% vốn.
Trong thời gian này, cổ phiếu MCG chỉ được giao dịch
quanh mức 5.800 đồng. Trước đó, trong tháng 11, cổ phiếu
MCG thường xuyên được giao dịch quanh ngưỡng 7.000
đồng. Như vậy, sau giao dịch này, LGL đã không còn là cổ
đông lớn của MCG kể từ 25/12/2013. Việc thoái vốn khỏi
MCG cũng không như LGL mong đợi khi mà chỉ thu về chưa
đầy 6 tỷ đồng.
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+0.26%

Thu ngân sách không những không giảm như lo ngại mà còn vượt dự toán gần 1%, tăng
thêm trên 16.000 tỉ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Đóng góp vào việc tăng thu
NSNN năm nay có trên 20.000 tỉ đồng cổ tức DNNN và phần lợi nhuận còn lại sau khi
trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sở
hữu 100% vốn điều lệ. Việc thu này thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội và Nghị định
số 204/2013/NĐ-CP ngày 5-12-2013 của Chính phủ. Đây là năm đầu tiên DNNN phải nộp
cổ tức thu được từ công ty con, công ty liên kết về ngân sách. Đồng thời tiền sử dụng đất
đạt khoảng 42.500 tỉ đồng, vượt trên 3.300 tỉ đồng so số báo cáo Quốc hội do nhà nước
đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng đóng góp một phần cho sự tăng
thu ngân sách.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

4.28

55

VN-Index dừng lại ở mức 504,63 điểm, tăng 4,28 điểm (0,86%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 60,923 triệu đơn vị, trị giá 869,520 tỷ đồng.
Toàn sàn có 182 mã tăng, 43 mã giảm và 78 mã đứng giá. Sau khi
giảm điểm khá mạnh ngày hôm qua, thì phiên hôm nay, các cổ phiếu
lớn trên sàn HOSE đã đồng loạt tăng giá. Nhóm VN30 không có mã
nào giảm giá, trong khi chỉ có 4 mã đứng giá là GMD, MSN, PGD và
VNM còn lại các mã khác đều đã tăng giá hàng loạt. Khép phiên giao
dịch, chỉ số VN30-Index tăng 5,83 điểm (1,05%) lên 562,2 điểm. Mã
PVT đã chạm mức giá trần và khớp được 1,77 triệu đơn vị. Các mã
VIC, VCB, CTG… đều đã tăng trên 1%. SSI tăng tới 4% lên 18.000
đồng/CP và khớp được 2,55 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm VN-30, mã
FLC đã tiến lên đứng ở mức giá tham chiếu và khớp lệnh mạnh nhất
sàn HOSE, đạt 5,84 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như HAR,
ITA, HQC, KBC, SAM… đều đã đồng loạt tăng giá và có giao dịch
mạnh. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là AGF tăng 1.300 đồng
(+6,99%) lên 19.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 122.570 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 67,84 điểm, tăng 0,89 điểm (1,32%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 39,779 triệu đơn vị, trị giá đạt 275,920 tỷ đồng.
Toàn sàn có 173 mã tăng, 48 mã giảm và 156 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 2,16 điểm (1,73%), lên mức 127,12 điểm, với 26 mã
tăng, 1 mã giảm và 3 mã đứng giá. Các mã có tính dẫn dắt như VND,
VCG, SHB, PVS, NTP, KLS… đều đã đồng loạt tăng giá. Mã SCR tăng
4,1% lên 7.600 đồng/CP và khớp lệnh được 3,09 triệu đơn vị. SHB tăng
1,5% lên 6.900 đồng/CP và cũng khớp được 2,17 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, 2 mã giảm giá trong nhóm HNX30 là ACB và NBC. Tuy nhiên
mức giảm cũng như thanh khoản của 2 mã này chỉ ở mức thấp. Bên
ngoài nhóm HNX30, mã PVX tiếp tục tăng kịch trần sau khi điều chỉnh
giảm ở 2 phiên trước đó. Khép phiên giao dịch, PVX khớp được 8,27
triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua giá trần tới 5,75 triệu đơn vị. Mã
SHN tiếp tục bị kéo xuống mức giá sàn. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HNX là TH1, tăng 2.800 đồng (+9,82%) lên 31.300 đồng/cp, khối lượng
giao dịch đạt 3.100 đơn vị.
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 561,754 triệu đơn vị, mua
vào gần 3,2 triệu đơn vị, trong đó, mã VNH được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 280.380 đơn vị. Hiện VNH đứng ở mức giá 5.300
đồng/cp (+6,0%), tổng khối lượng giao dịch đạt 247.090 đơn vị. Trên
HNX, khối ngoại bán ra 140.300 đơn vị và mua vào 291.300 đơn vị,
trong đó mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 70.500
đơn vị (chiếm 0,9% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 3.000
đơn vị. 
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67.84
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Phiên giao dịch cuối cùng của năm, Vn-Index đã khởi
sắc trở lại sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua. Chốt
phiên hôm nay, Vn-Index tăng 0.86% lên 504.28 điểm.
Tính từ đầu năm, Vn-Index đã tăng 20.62%. Thanh
khoản sụt giảm mạnh ở phiên nay là điều thường thấy
sau những phiên giảm mạnh. Giá trị khớp lệnh ở phiên
nay chỉ đạt hơn 850 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật phiên
nay đã phục hồi trở lại sau phiên giảm trước đó. Và xu
thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn này khi ngưỡng hỗ
trợ trung hạn 502 điểm vẫn được giữ vững. Tuy nhiên
dải Bollinger vẫn đang có tín hiệu mở rộng xuống phía
dưới do tác động từ phiên giảm mạnh trước đó khiến
khả năng giảm tăng cao hơn. Hiện tại bên sàn Hose vẫn
chưa rõ ràng và thị trường sẽ tiếp tục giằng co mạnh
trong các phiên kế tiếp. Có thể thấy được năm 2013 là
năm thành công của chứng khoán, tuy nhiên ngưỡng
kháng cự 515 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt của chỉ số
này. Dự báo phiên đầu tiên năm 2014, Vn-Index vẫn
giằng co trong biên độ hẹp với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm. 
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Giao dịch khởi sắc trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó
với tâm lý hoàn toàn trái ngược. HNX-Index lấy lại mốc
67 điểm, tăng 1.32% so với phiên trước đó, đứng tại
67.84 điểm. Tính từ đầu năm, HNX-Index đã tăng
14.77%, đây cũng là mức tăng ấn tượng của sàn này.
Cây nến xanh thân dài ở phiên nay bằng cây nến đỏ ở
phiên trước đó cho thấy ngưỡng hỗ trợ 67 điểm đã phát
huy tác dụng và tâm lý tiêu cực ở phiên hôm qua là hơi
quá đà. Tuy nhiên phiên phục hồi hôm nay thanh khoản
sụt giảm thể hiện tâm lý thận trọng vẫn duy trì. Hiện tại
HNX-Index vẫn đang trong xu thế tăng giá, cùng với một
loạt các chỉ báo đã phục hồi trở lại sau phiên giảm mạnh
hôm qua giúp thị trường giảm bớt tiêu cực. Trong ngắn
hạn ngưỡng 67 vẫn giữ vai trò hỗ trợ thị trường, và
trong xu thế tăng thì ngưỡng 69 điểm là ngưỡng kháng
cự trước mắt. Để có thể bứt phá thành công ngưỡng
này thì HNX-Index cần phải có thời gian tích lũy tại
ngưỡng này. Dự báo phiên đầu năm mới, HNX-Index có
phiên tăng điểm với ngưỡng hỗ trợ 67 điểm. 

71 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm
515 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 31/12/2013

THỨ TƯ

01/01/2014

Không khí giao dịch phiên 31/12 trầm lắng khi phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á đóng cửa nghỉ lễ, thị
trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong biến động trái chiều. Trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm
0,33% xuống 2.090,68 điểm, thì chỉ số Hang Seng lại tăng 83,57 điểm (0,36%) lên 23.328,44 điểm, nhờ mức
tăng kỷ lục của chỉ số Dow Jones đêm trước tại Mỹ. Theo các nhà giao dịch, chứng khoán Đại lục đang chịu sức
ép, do những lo ngại về tình trạng khan hiếm tín dụng trên thị trường tài chính Trung Quốc. Tính từ đầu năm
đến ngày 30/12, chỉ số Shanghai Composite đã giảm 7,56%. Đóng phiên 30/12, tại Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow
Jones tăng 25,88 điểm (0,16%) lên 16.504,29 điểm, mức cao kỷ lục thứ 4 trong 5 phiên vừa qua, đồng thời ghi
dấu mức đóng cửa cao kỷ lục lần thứ 51 trong năm 2013. Chỉ số này đã tăng 4% kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) thông báo kế hoạch thu hồi chương trình kích thích kinh tế từ tháng 1/2014. William Lynch, Giám đốc
đầu tư tại Hinsdale Associates, nhận định tuần này sẽ là một tuần giao dịch trầm lắng của thị trường chứng
khoán, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư tạm dừng giao dịch để tận hưởng kỷ nghỉ Năm Mới và cũng không có
nhiều số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong tuần này. Thị trường chứng khoán toàn cầu đang hướng
đến mức tăng mạnh trong năm 2013, nhờ các chương trình nới lỏng tiền tệ và triển vọng sáng sủa hơn của kinh
tế toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên cuối năm 2013 ở mức 16.291,31 điểm, tăng 0,69% hay
112,37 điểm so với phiên trước và cao hơn khoảng 56,7% so với mức 10.395,18 điểm khi kết thúc năm 2012.
Mức tăng hàng năm này là mạnh nhất của chứng khoán Nhật Bản kể từ năm 1972. Trong năm nay, Thị trường
chứng khoán Singapore, Hàn Quốc và Philippines đều không có nhiều thay đổi./. 

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.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng năm 2013, cả 2 sàn đã tăng trở lại sau phiên giảm mạnh trước đó. Chốt
phiên hôm nay, Vn-Index vẫn giữ trên ngưỡng 502 điểm, đứng tại 504.63 điểm. Trong khi HNX-Index lấy lại
được mốc 67 điểm, đứng tại 67.84 điểm. Năm 2013 là một năm thành công của thị trường chứng khoán với Vn-
Index tăng trưởng 20.62% và HNX-Index tăng trưởng 14.77% so với đầu năm. 

Trái với dự đoán của nhiều chuyên gia về phiên giao dịch cuối năm sau phiên giao dịch tiêu cực trước đó. Thông
tin về khả năng mở room ngoại từ 49% lên 60% trong vài ngày tới đã giúp thị trường khởi sắc trở lại trong phiên
buổi chiều. Và đặc biệt nhóm cổ phiếu Vn30 được nhà đầu tư chú ý vì đây là đối tượng sẽ được khối ngoại mua
vào. Tâm lý giao dịch ở phiên trái ngược hoàn toàn với phiên hôm qua phần nào giải tỏa được lo ngại về khả
năng 2 chỉ số phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hiện tại. Ở phiên trước đó, cả 2 chỉ số đều đang chênh vênh trên đường
biên, nếu phá vỡ đường biên này thì cả 2 sàn đi vào xu thế tiêu cực trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều này đã
không xảy ra trong phiên cuối cùng của năm và đã đem đến kỳ vọng về năm 2014 tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó,
hôm nay Công ty chứng khoán đầu tiên công bố vượt kế hoạch lợi nhuận 64% là chứng khoán vietcombank, đây
là một trong số các công ty chứng khoán có lợi nhuận tốt trong năm vừa qua. Chính vì thế, nhóm cổ phiếu
chứng khoán đã thu hút dòng tiền khá tốt ở phiên nay để chờ đợi công bố KQKD ở các cổ phiếu này. Năm 2014
có cơ sở để kỳ vọng về khả năng tăng trưởng của TTCK như: Các chỉ báo vĩ mô tích cực với kỳ vọng tăng
trưởng cao hơn và lạm phát tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp đem đến nền kinh tế ổn định hơn, việc sắp gia
nhập TPP thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong nước khi không có rào cản thuế quan, sẽ tạo cơ hội cho nền
kinh tế trong nước phát triển hơn. Bên cạnh đó một loạt các chính sách hỗ trợ TTCK như tạo ra sản phẩm mới
chứng khoán phái sinh, hình thành bộ chỉ số chứng khoán mới trên 2 sở…Tất cả những yếu tố này đem đến kỳ
vọng sáng sủa hơn cho thị trường chứng khoán.

Phiên giao dịch đầu tiên năm 2014, chúng tôi chúc quý nhà đầu tư có một năm đầu tư thành công và hiệu quả.
Hiện tại, xu thế trên 2 sàn vẫn khá giằng co với ngưỡng hỗ trợ 502 điểm với Vn-Index và 67 điểm với HNX-
Index. Việc duy trì phía trên ngưỡng này sẽ giúp xu thế trên 2 sàn tích cực hơn. Chúng tôi đánh giá thị trường
cần phải tích lũy ở vùng giá này một thời gian trước khi hình thành xu thế tăng giá trở lại. Vì vậy, ở giai đoạn
này, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý với tùy mức độ chịu rủi ro của từng nhà đầu
tư. 

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.
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