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Chỉ số PMI tháng 12 đạt mức 51,8 điểm, tăng khá mạnh từ mức 50,3 điểm hồi tháng 11.
Chỉ số PMI tháng 12 đạt mức 51,8 điểm, tăng khá mạnh từ mức 50,3 điểm hồi tháng 11.
Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp, chỉ số PMI của Việt Nam đạt trên mức 50 điểm.
Báo cáo cho biết, đây là lần thứ 3 trong 4 tháng (tháng 11 số đơn hàng sụt giảm) đã
khẳng định sự tăng trưởng trong nhu cầu của khách hàng. Chính nhờ đó, sản lượng
đầu ra tăng mạnh với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2011 và hàng tồn kho đã
giảm mạnh.

PMI vọt lên 51,8 điểm nhờ sản xuất tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2011

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chiều 2/1/2013, nhiều ngân hàng hạ tỷ giá USD/VNDViettel tiếp tục giữ vị trí số 1

Người nước ngoài đến Phú Quốc được miễn thị thực 30 ngày

Bước sang phiên giao dịch đầu tiên của năm 2014, nhiều ngân hàng đã hạ giá mua-bán
đồng USD, đặc biệt là các ngân hàng thương mại khối nhà nước. Trong số các ngân
hàng được Người Đồng Hành khảo sát, Vietinbank hạ tỷ giá nhiều nhất với mức giảm
15 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, tiếp đến là Vietcombank giảm 10 đồng. BIDV
cũng giảm giá bán USD đi 15 đồng xuống 21.120 đồng/USD, nhưng giảm giá mua với
mức ít hơn là 5 đồng xuống 21.180 đồng. SeABank là một ngân hàng khác cũng hạ tỷ
giá trong phiên này, với mức giảm 5 đồng ở chiều mua vào và 10 đồng ở chiều bán ra. 

Tân Hiệp Phát: Xây nhà máy nước giải khát lớn nhất
ĐBSCL 

BBC đã vượt kế hoạch vụ mùa Tết 2014 

Nhà máy có quy mô xây dựng trên 40 ha, gồm nhà xưởng
sản xuất, kho nguyên liệu, kho thành phẩm...với tổng vốn
đầu tư 4.000 tỉ đồng. Đây được xem là nhà máy nước giải
khát lớn nhất khu vực ĐBSCL và cũng là một trong những
công trình chào mừng 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.
Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành vào giữa
năm 2015.

Tổng doanh thu của Viettel năm 2013 vượt vị trí số 2 là
VNPT hơn 43.886 tỉ đồng, số thuê bao duy trì trên mạng
vượt VNPT hơn 13,8 triệu thuê bao. Mức lợi nhuận năm
2012 của Viettel cũng gấp hơn ba lần so với VNPT. Lợi
nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch
năm 2013, tăng 25,2%. Nộp ngân sách Nhà nước ước
thực hiện 13.586 tỉ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 19,4%.

Từ ngày 10/3/2014, người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài.
Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại đảo Phú Quốc được miễn thị thực với thời gian tạm trú
khô á 30 à ( đị h hiệ hà h là 15 à ) th ết đị h ới ủ Thủ t ớ

Tính đến hết ngày 31/12/2013, CTCP Bánh kẹo Bibica
(BBC) đã đạt 101% kế hoạch Tết 2014, trong đó sản
hẩ hộ bá h thiế ấ G d đ t ứ 200%
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Giá gas quay đầu giảm 43.000 đồng/bình 12kg, kéo giá gas về quanh mức 445.000 -
450.000 đồng/bình. Trong khi đó, loại bình 45kg về quanh mức hơn 1,67 triệu đồng/bình
và bình 50kg có giá gần 1,86 triệu đồng/bình. Tính bình quân, mỗi kg gas giảm 3.583
đồng so với giá tháng 12-2013. Mức giá mới bắt đầu áp dụng từ ngày 1-1-2014. Lý giải
về lý do điều chỉnh giá, đại diện các doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân là do giá hợp
đồng giao tháng 1-2014 (giá CP) giảm 147,5 đô la Mỹ/tấn so với giá tháng 12. Cụ thể,
Công ty Dầu khí Ả rập Saudi (Aramco) - nhà cung cấp lớn nhất mặt hàng khí hóa lỏng -
chốt giá CP ở mức 1.015 đô la Mỹ/tấn.

Dow Jones 16,576.66

Giá gas quay đầu giảm hơn 40.000 đồng/bìnhDoanh nghiệp Oman muốn đầu tư lớn vào Việt Nam 

PMI Trung Quốc tháng 12 giảm thấp nhất trong quý IV

không quá 30 ngày (quy định hiện hành là 15 ngày) theo quyết định mới của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trường hợp người nước ngoài quá cảnh ở một cửa khẩu
quốc tế của VN, kể cả đường hàng không và đường biển, rồi chuyển tiếp đi Phú Quốc
cũng được miễn thị thực tương tự. Ngoài ra, nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Phú Quốc
được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mức cao nhất theo quy định của Chính phủ về khu

ế ấ ế

phẩm hộp bánh thiếc cao cấp Goody đạt mức 200%
doanh số dự kiến. Theo kế hoạch mùa vụ tết 2014, BBC
sẽ tung ra thị trường 1.250 tấn bánh kẹo và socola các
loại, tăng 10% so với năm ngoái. Giá bán của các sản
phẩm Tết Bibica 2014 không tăng nhiều, chỉ từ 5- 10% tùy

ẩ
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Các doanh nghiệp từ đất nước dầu mỏ Oman đang chuẩn
bị đầu tư lớn vào Việt Nam. Trong một thông báo gửi cho
Thông tấn xã Oman (ONA) ngày 25/12, Đại sứ Oman tại
Việt Nam Sheikh Sultan Saif Hilal Al-Mahruqi khẳng định
các ngân hàng Oman sẽ sớm mở chi nhánh tại Việt Nam.
Ngoài ra, doanh nghiệp Oman còn quan tâm nhiều đến
các dự án du lịch và bất động sản. VOI sẽ tăng vốn lên
đến 1 tỷ USD.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Tăng trưởng kinh tế Singapore cao hơn dự đoán

Báo cáo của HSBC cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc tháng
12 ở mức tăng trưởng chậm nhất trong ba tháng qua. Chỉ số PMI của HSBC được phát
hành vào thứ 5 (2/1/2014), một hôm sau khi số liệu PMI chính thức được công bố vào
hôm thứ 4 (1/1/2014). Theo tổng hợp số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc, chỉ số
PMI tháng 12 của Trung Quốc đạt 51,0 điểm, giảm so với mức 51,4 điểm trong tháng 11
và giảm so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Thị trường chứng khoán châu Á không
thay đổi nhiều sau khi chỉ số PMI được phát hành.
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Trước đó, hồi tháng 8, Thủ tướng Lý Hiển Long dự đoán tăng trưởng kinh tế của
Singapore trong năm 2013 đạt khoảng 2,5-3,5%. Trong thông điệp Năm mới gửi tới các
phương tiện truyền thông ngày 31/12, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết tăng
trưởng kinh tế của nước này trong năm 2013 cao hơn dự tính, đạt 3,7%, nhờ môi
trường kinh tế toàn cầu đang ổn định. Chính phủ Singapore tiếp tục siết chặt lao động
nước ngoài trong bối cảnh người dân Singapore bất bình về sự hiện diện đông đảo của
người nước ngoài tại Đảo quốc Sư tử có dân số 5,4 triệu người này.
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(Cập nhật 17h10' ngày 02.01.2014)
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Số cp tăng giá
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

504.51

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

906.31

95

57,717,674
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Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 504,51 điểm, giảm 0,12 điểm (-
0,02%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 57,718 triệu đơn vị, trị giá
906,31 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 95 mã giảm và 103 mã
đứng giá. Kết thúc phiên giao dịch, Chỉ số VN30-Index giảm 0,2 điểm (-
0,04%) xuống còn 562 điểm, với 7 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 9
mã đứng giá. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là VLF tăng 400
đồng (+6,9%) lên 6.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 4.650 đơn vị.
Bên cạnh đó, mã HQC và ITA cũng đều khớp được trên 2 triệu đơn vị.
Tuy nhiên, phiên hôm nay trong khi HQC tăng 1,3% lên 7.800
đồng/CP, thì ITA giảm 1,5% xuống 6.500 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào 2.249.530 đơn vị trên cả
hai sàn và bán ra 157.510 đơn vị trên HNX. Mã SVC được khối ngoại
mua vào nhiều nhất với 527.610 đơn vị. Các mã tiếp theo là PPC
(281.720 đơn vị), HPG (152.160 đơn vị), GAS (136.080 đơn vị), VSH
(126.770 đơn vị). Mã PVG bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
41.300 đơn vị (chiếm 10,6% tổng khối lượng giao dịch). Các mã tiếp
theo là PVX (22 000 đơn vị) VCS (19 700 đơn vị) DBC (16 500 đơn

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 67,93 điểm, tăng 0,09 điểm (0,13%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 33,410 triệu đơn vị, trị giá 268,04 tỷ
đồng. Toàn sàn có 113 mã tăng, 73 mã giảm và 191 mã đứng giá.
Trái lại, chỉ số HNX30-Index giảm 0,35 điểm (-0,28%), xuống còn
126,79 điểm, với 8 mã tăng, 12 mã giảm và 10 mã đứng giá. Hai mã
PVX và SHN tiếp tục tăng trần và có dư mua giá trần với khối lượng
lớn. Phiên hôm nay, PVX khớp được 3,95 triệu đơn vị và còn dư mua
giá trần 5,59 triệu đơn vị. Trong khi đó, SHN cũng đã khớp được 3,79
triệu đơn vị và chặn mua giá trần 2,37 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã
KLF tăng mạnh 5% lên 14.800 đồng/CP và bất ngờ khớp được 3,14
triệu đơn vị.

BÁN 733,184 157,508

Trang 2

theo là PVX (22.000 đơn vị), VCS (19.700 đơn vị), DBC (16.500 đơn
vị), MCF (16.000 đơn vị).
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Mở cửa phiên giao dịch đầu năm với dư âm nghỉ lễ vẫn
còn, giao dịch khá thận trọng thể hiện ở biên độ dao
động hẹp. Chốt phiên, Vn-Index để mất 0.12 điểm
xuống 504.51 điểm. Theo đó thì thanh khoản cũng sụt
giảm với giá trị khớp lệnh đạt hơn 700 tỷ đồng. Với
phiên ngày hôm nay thì đường giá vẫn vận động ở nữa
dưới của dải Bollinger và hiện tại đang dao động sát dải
giữa của Bollinger. Các chỉ báo như RSI và STO thì vận
động đi ngang trong vài phiên nay, trong khi MACD vẫn
đang trong đà giảm và hiện tại đã mang giá trị âm cho
tín hiệu bán ra. Tuy nhiên hiện tại dải Bollinger vẫn
đang co hẹp với dải dưới ở 500 điểm và dải trên ở 513
điểm. Đường giá vẫn nằm phía trên đường MA(50) có
thể hỗ trợ tâm lý cho xu thế trung hạn. Trong phiên tới,
giao dịch tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp quanh
ngưỡng 505 điểm. 
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Đóng cửa trái chiều với sàn Hose khi HNX-Index đứng
tại 67.93 điểm, tăng 0.09 điểm so với phiên trước đó.
Tuy nhiên phiên nay kết thúc bằng cây nến xanh thân
ngắn vẫn thể hiện tâm lý thận trọng trước ngưỡng
kháng cự 69 điểm. Tuy nhiên hiện tại HNX-Index vẫn
đang trong xu thế tăng. Diễn biến ở phiên hôm nay
không làm thay đổi các chỉ báo kỹ thuật hiện tại. Lúc
này MFI và RSI đang vận động hẹp sát ngưỡng quá
mua cho thấy dòng tiền chưa rút ra khỏi thị trường. Tuy
nhiên MACD lại đang cắt xuống dưới đường tín hiệu
cho thấy tín hiệu bán ra trên sàn này. Dải Bollinger vẫn
đang mở rộng lên phía trên mở đường cho xu thế tăng
giá. Hiện tại HNX-Index vẫn dao động trong kênh từ 67-
69 điểm và ngưỡng 67 điểm đã giữ vai trò hỗ trợ khá
tốt. Hiện tại ngưỡng 69 điểm vẫn là ngưỡng cản trước
mắt của chỉ số này. 

72 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,6 phần trăm xuống 465,40 điểm theo giờ 16:10 ở
Hồng Kông. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ . Các chương trình mua tài sản của NHTW Nhật Bản và
Fed đã hỗ trợ kinh tế toàn cầu và giúp giá trị vốn hóa của TTCK thế giới tăng thêm 9.500 tỷ USD trong năm
nay. Chỉ số sản xuất của Trung Quốc quản lý thu mua ' đứng ở vị trí 51 cho Tháng Mười Hai , Cục Thống kê
Quốc gia và Liên đoàn hậu cần của quốc gia cho biết hôm qua . Mà kéo dự báo kinh tế trung bình 51,2 và là
một sự suy giảm từ 51,4 đọc của tháng mười một . Trong khi TTCK Mỹ kết thúc một năm tốt đẹp, Kết thúc
phiên hôm qua (31/12), chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,4%, lên 1.848,36 điểm. Chỉ số này tăng tổng cộng 30%
trong năm 2013. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng tăng 0,4%, lên 16.576,66 điểm và cũng lập kỷ lục. Chỉ số
S&P 500 tăng 2,4% trong tháng 12 và đã tăng 4 tháng liên tiếp. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/01/2014

Giao dịch thận trọng trong phiên giao dịch đầu tuần sau phiên khởi sắc ngày cuối cùng của năm. Hai sàn đóng
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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. Với mỗi nhà đầu tư tùy vào
mức độ chịu rủi ro mà giữ tỷ trọng cổ phiếu/ tiền mặt hợp lý. �
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cửa trái chiều, trong khi Vn-Index để mất 0.12 điểm xuống 504.51 điểm, thì HNX-Index lại tăng 0.09 điểm lên
67.93 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức trên cả 2 sàn với giá trị khớp lệnh chưa tới 1000 tỷ đồng. 

Thị trường mở cửa với sắc xanh và đà tăng mở rộng dần trong phiên, tuy nhiên biên độ dao động vẫn rất hẹp
và chưa thực sự có điểm sáng nào ở phiên nay. Áp lực bán ra về cuối phiên đã khiến cả 2 sàn đóng cửa ở
mức điểm thấp trong phiên. Dư âm của thông tin mở room trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2013 đã
nhạt đi. Bất chấp tin hỗ trợ mới xuất hiện liên quan đến chỉ số PMI tháng 12 tăng mạnh, giao dịch sáng nay đã
không còn bùng nổ. Duy chỉ có một số cổ phiếu đầu cơ lại bất ngờ nóng trở lại như FLC và PVX. Với tín hiệu
hiện tại, thì xu thế lình xình này sẽ chưa kết thúc trong phiên cuối tuần cũng như tuần kế tiếp. Vn-Index vẫn dao
động quanh ngưỡng 502-513 điểm và chủ yếu dao động ở nửa dưới của dải này quanh ngưỡng 502-506 điểm,
trong khi HNX-Index đang đối diện với ngưỡng kháng cự 69 điểm khi mà ngưỡng hỗ trợ 67 điểm đã phát huy
vai trò khá tốt. Tuy nhiên, trong nửa cuối tháng 1 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.
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