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Sau năm 2012 và 2013 đều có lãi lớn. Giá bán điện bình quân toàn EVN năm 2013 ước
đạt 1.498,8 đồng/kWh, tăng 134,5 đồng/kWh so với năm 2012. Trong đó, giá bán bình
quân của 5 tổng công ty điện lực là 1.497,32 đồng/kWh, tăng 6,22 đồng/kWh so với kế
hoạch điều chỉnh của năm 2013 (1.491 đồng/kWh). Theo EVN, việc tiếp nhận lưới điện
hạ áp nông thôn ở 179 xã, bán điện trực tiếp đến hơn 200.000 hộ, giá bán điện bình
quân tăng từng khu vực từ 200 - 300 đồng/kWh đã đóng góp nâng giá bán điện bình
quân của toàn tập đoàn này. Kết quả là doanh thu bán điện EVN năm 2013 ước đạt
172.000 tỉ đồng, tăng 19,85% so với năm 2012.

EVN lại đề nghị tăng giá điện

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

Năm 2013: Đường sắt Việt Nam nộp ngân sách 1.000 tỷ đồng SBT: Năm 2014, cổ tức dự kiến chỉ ở mức 10-15% 

Giai đoạn 2012 – 2015: EVN sẽ thoái vốn tại 7 công ty cổ phần

Năm 2013 giá trị tổng sản lượng của toàn ngành Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đạt
11.564 tỷ đồng, tăng 9,7%; doanh thu đạt 11.322,9 tỷ đồng, tăng 8,97% so với cùng kỳ
năm 2012; nộp ngân sách 1.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2014,ĐSVN sẽ phấn đấu đạt
doanh thu tăng 6% trở lên, có lợi nhuận, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, đảm bảo
việc làm cho người lao động. Cùng với đó toàn ngành Đường sắt cũng phấn đấu đảm
bảo tỷ lệ tàu khách đi đúng giờ đạt 98%, đến đúng giờ đạt 72% trở lên (tàu khách Thống
Nhất đến đúng giờ đạt 75% trở lên).

Minh Phú thông qua kế hoạch hủy niêm yết và mua lại
CP giá từ 20.000 – 30.000 đồng/CP

LSS: Lợi nhuận sau thuế năm 2013 ước tăng 13%

Số cổ phiếu mua lại chiếm đến 23,21% vốn điều lệ, chủ
yếu là cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ, nhằm giảm số cổ
đông của MPC xuống dưới 100. MPC có thể phát hành
khoảng 10-20 triệu CP cho đối tác ngoại thay vì 30 triệu
CP như trước do có thặng dư từ đợt phát hành CP riêng
lẻ cho đối tác của công ty con Minh Phú -Hậu Giang MPC
có diện tích vùng nuôi khoảng 900 hecta - Kiên Giang 600
hecta, Bà Rịa - Vũng Tàu 300 hecta. 

Dự báo cả năm 2013, BVSC ước tính kết quả kinh doanh
của SBT dự kiến đạt 2.244 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn
14% so với năm 2012. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ
đạt 189 tỷ đồng, giảm 47%. Với kết quả này, BVSC cho
rằng mức cổ tức mục tiêu 20% của SBT sẽ khó có thể
thực hiện và nhiều khả năng công ty sẽ chỉ có thể chi trả
mức cổ tức 10%-15% cho năm tài khóa 2014.

Trong giai đoạn 2012 – 2015, EVN sẽ phải thực hiện thoái vốn, giảm vốn tại 7 công ty
cổ phần, gồm: Ngân hàng TMCP An Bình, CTCP CK An Bình, CTCP Bảo hiểm Toàn

Mặc dù dự kiến lợi nhuận 2013 của LSS sẽ cải thiện
nhưng nhiều yếu tố tiêu cực vẫn sẽ tác động tới cổ phiếu
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Chỉ riêng trong hai tuần cuối năm 2013, số tiền giải ngân gói 30.000 tỷ đã tăng gấp 5 lần
hai tháng giữa năm cộng lại. Theo báo cáo kết quả giải ngân gói 30.000 tỷ vừa được
Cục quản lý nhà và Thị trường Bất động sản công bố, tính đến hết ngày 31/12/2013,
Ngân hàng Nhà nước đã cam kết cho 13 doanh nghiệp và 1.764 khách hàng cá nhân
vay với tổng số tiền 1.759 tỷ đồng. Trong đó, 304 tỷ đồng là số tiền đã giải ngân cho 7
doanh nghiệp, 5 ngân hàng đã giải ngân cho 1.750 khách hàng với dư nợ 428,5 tỷ đồng.
Như vậy, sau nửa năm, tổng số tiền giải ngân từ gói 30.000 tỷ đồng lên tới 732,5 tỷ
đồng. Con số này tăng hơn 170 tỷ đồng trong vòng nửa cuối của tháng 12/2013.

Dow Jones 16,469.99

Giải ngân thêm 170 tỷ đồng trong gói hỗ trợ bất động sảnDonaco sở hữu 95% khách sạn có casino ở Lào Cai

Nhật Bản: Nhập siêu 17 tháng liên tiếp

cổ phần, gồm: Ngân hàng TMCP An Bình, CTCP CK An Bình, CTCP Bảo hiểm Toàn
Cầu, CTCP BĐS Sài Gòn Vina, CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung, CTCP Đầu tư
và Xây dựng Điện lực Việt Nam, Công ty tài chính cổ phần điện lực. Trong năm 2013,
Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn một phần tại CTCP Bảo hiểm Toàn Cầu và NH
TMCP An Bình với tổng số tiền thu về là 278 tỷ đồng.

nhưng nhiều yếu tố tiêu cực vẫn sẽ tác động tới cổ phiếu
LSS như tình trạng cung vượt cầu của ngành mía đường
trong nước và nguy cơ pha loãng cổ phiếu khi lượng trái
phiếu chuyển đổi của công ty đáo hạn và chuyển đổi
thành cổ phiếu vào 10/10/2014. 

-37.43

S&P 500

Công ty Donaco International ngày 30/12/2013 đã ký thỏa
thuận ràng buộc mua thêm 20% cổ phần tại Dự án Khách
sạn Quốc tế Lào Cai. Dự án này bao gồm cả hạng mục
khu vui chơi có thưởng dành cho người nước ngoài.
Donaco International là công ty dưới quyền quản lý của
hai người cháu của người sáng lập Tập đoàn casino
Genting tại Malaysia. Bắt đầu hoạt động từ năm 2003,
Khách sạn Quốc tế Lào Cai có tiêu chuẩn 3 sao, gồm 34
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Lạm phát tại Italy xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

Cụ thể, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 11/2013 đạt khoảng
5900 tỷ Yên (JPY), giảm nhẹ 3,3% so với mức 6104,35 tỷ Yên ghi nhận được trong
tháng 10 năm 2013. Trong khi đó, nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản trong tháng 11
năm 2013 đạt 7194,51 nghìn tỷ Yên, giảm nhẹ so với mức 7197 nghìn tỷ Yên đạt được
trong tháng 10 trước đó. Như vậy, trong tháng 11 năm 2013, Nhật Bản có mức thâm hụt
cán cân thương mại hàng hóa trị giá 1294 tỷ Yên và là tháng thứ 17 liên tiếp tính từ
tháng 7/2012 Nhật Bản nhập siêu. Nhật Bản nhập khẩu các hàng hóa chủ yếu từ các đối 
tác thương mại sau: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ả rập xê út, Úc, Hàn Quốc, Đức, Qata, 
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Theo Cơ quan Thống kê Italy ngày 3/1, tỷ lệ lạm phát tại nước này trung bình đạt 1,2%
trong năm 2013, giảm mạnh so với lạm phát 3% của năm 2012 và là mức thấp nhất kể
từ năm 2009. Tình trạng suy thoái kinh tế nặng nhất kể từ 40 năm qua tại Italy đã chính
thức kết thúc với mức tăngTổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 3/2013 không bị âm, mà
đạt 0%. Trong hai năm qua, Italy đã phải vật lộn để giữ nền tài chính công ở trong giới
hạn mà Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu, đồng thời nỗ lực khôi phục nền kinh tế với nợ
công chiếm tới 133% GDP.

-4.74

-7.09 4,240.56

(Cập nhật 17h30' ngày 06.01.2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Kết thúc phiên, VN-Index vượt lên 509,1 điểm, tăng 3,73 điểm
(+0,74%), tổng giá trị giao dịch đạt 68,74 triệu đơn vị, trị giá 923,81 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 607.520 đơn vị, trị giá 21 tỷ
đồng. Chỉ số VIR-50 đo lường biến động của 50 cổ phiếu vốn hóa lớn
nhất trên TTCK Việt Nam tăng 5,13 điểm (+1,03%), lên 501,55 điểm.
Đóng góp vào đà tăng của VN-Index là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn,
đặc biệt là GAS (tăng 1,5%); MSN (0,6%); BVH (tăng 1%)… trong khi
MBB, VNM, VIC, STB đứng giá. Duy chỉ có VCB bất giờ giảm điểm sau
khi đứng giá trong gần hết thời gian giao dịch của phiên sáng. Về
thanh khoản, nhóm bất động sản vẫn ưu thế khi trong 5 mã có thanh
khoản tốt nhất sàn HOSE thì có đến 4 mã bất động sản. Như HQC với
4,15 triệu (tăng giá 3,9%); DLG với 3,7 triệu (tăng giá 5,88%); TDC với
3 triệu đơn vị (tăng giá 6,38%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 11 liên tiếp,
với giá trị mua ròng đạt 25,7 tỷ đồng (khối lượng mua ròng là 404.740
cổ phiếu), tăng 25,68% so với giá trị mua ròng phiên trước đó. Trên
sàn HNX, sau khi mua tới 9 phiên liên tiếp trước đó, với tổng giá trị đạt
101,44 tỷ đồng, thì khối ngoại đã bán ròng trở lại 210,09 triệu đồng. Mã
HPG tăng 1,7% lên 42.300 đồng/CP và được khối ngoại trên HOSE
mua ròng mạnh nhất đạt 8 23 tỷ đồng Tiếp sau đó 2 mã GAS và

HNX-Index tăng phiên thứ tư liên tiếp, cộng thêm 0,86 điểm (tương
đương 1,26%) lên mức 68,82 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức khá.
Tại thời điểm đóng cửa, thống kê cụ thể có 147 mã tăng, còn 62 mã
giảm và 68 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu chủ chốt có ACB giảm đỏ 100
đồng; SHB và VND giữ mốc tham chiếu; các mã còn lại đồng loạt khởi
sắc: PVS tăng mạnh 1.100 đồng; SCR tăng 300 đồng; VCG, BVS, KLS
tăng 100 đồng...PVX tiếp tục thu hút sự chú ý, từ tham chiếu nhanh
chóng được đẩy lên khớp trần. Tuy nhiên, khối lượng chờ bán giá trần
ở mã này quá cao, trong khi cầu chủ yếu chờ ở mức giá thấp hơn
khiến PVX đóng cửa chỉ còn tăng 200 đồng/cổ phiếu. Cuối phiên, PVX
khớp thành công gần 7,8 triệu đơn vị, dẫn đầu thanh khoản toàn sàn.
Cổ phiếu SHN cũng được đẩy lên mạnh, giá tăng kịch trần, đóng cửa
còn dư mua tím ngắt hơn 2,5 triệu đơn vị. Với hơn 3,8 triệu đơn vị
khớp thành công, SHN đứng vị trí thứ hai về thanh khoản.

BÁN 2,440,630 286,300

Trang 2

mua ròng mạnh nhất, đạt 8,23 tỷ đồng. Tiếp sau đó, 2 mã GAS và
HAG.
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Giao dịch khởi sắc trong phiên đầu tuần. Đóng cửa ở
mức điểm cao nhất trong ngày, Vn-Index ghi được 3.73
điểm lên 509.1 điểm. Thanh khoản tăng khá tốt so với
phiên trước đó nhưng vẫn ở mức khiêm tốn với giá trị
khớp lệnh đạt hơn 900 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây
nến xanh thân dài nhưng cũng không làm thay đổi xu
thế đi ngang hiện tại khi dải Bollinger vẫn tiếp tục đi
ngang với ngưỡng dưới là 500 điểm và ngưỡng trên là
513 điểm. Tín hiệu tích cực đến từ chỉ báo RSI và MFI
khi 2 chỉ báo này tiếp tục phục hồi trong 4 phiên gần
đây cho thấy dòng tiền đang trở lại thị trường. Bên cạnh
đó MACD cũng đang rút ngắn khoảng cách với đường
tín hiệu và chuẩn bị cắt lên trên đường này. Ở chiều
hướng tăng điểm, ngưỡng cản 513 điểm sẽ là lực cản
cho đà phục hồi của chỉ số khi chỉ báo STO sắp tiến
vào vùng quá mua. Dự báo phiên tới, Vn-Index sẽ chịu
áp lực bán khi tiếp cận dải trên của Bollinger tức
ngưỡng 513 điểm.
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530 điểmMạnh 470 điểm

502 điểm
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Yếu

Khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tuần, HNX-Index
đóng cửa ở mức cao trong ngày, ghi được 0.86 điểm
lên 68.82 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng nhẹ so với
phiên trước đó với giá trị khớp lệnh đạt hơn 320 tỷ
đồng. Hầu hết đồng thuận tăng điểm cho thấy tâm lý
hiện tại của nhà đầu tư khá tốt. Tiếp tục lập đỉnh trong
hơn 1 năm nay và HNX-Index đang tiến tới ngưỡng
kháng cự 69 điểm. Chỉ báo RSI vẫn tăng trong vùng
quá mua cho tín hiệu tốt. Tuy nhiên MFI và MACD lại
vận động khá hẹp và đang có xu thế thoái lui là tín hiệu
không tích cực cho thị trường. Cùng với đó chỉ báo
STO đang tiến vào vùng quá mua cho tín hiệu áp lực
bán sẽ gia tăng trong các phiên tới khi HNX-Index đang
tiếp cận ngưỡng 69 điểm. Dải Bollinger vẫn đang mở
rộng lên phía trên mở đường cho xu thế tăng giá là tín
hiệu hỗ trợ xu thế hiện tại. Trong phiên tới, HNX-Index
vận động hẹp quanh ngưỡng 69 điểm. 

72 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á có phiên giảm nhiều nhất trong hơn 3 tuần sau khi một chỉ số về ngành dịch vụ của
Trung Quốc giảm, báo hiệu nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đã tăng chậm lại. Một điều tra do
HSBC/Markit công bố ngày 6/1 cho thấy chỉ số PMI ngành dịch vụ của Trung Quốc giảm từ 52,5 điểm xuống
50,9 điểm trong tháng 12. Số liệu trên khiến chỉ số chứng khoán Shanghai Composite Index của nước này
giảm 1,9%, trong khi chỉ số Hang Seng Index giảm 0,6%. Hệ quả là chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương giảm 0,8% xuống 139,23 điểm lúc 13h48 giờ Việt Nam, hướng tới phiên giảm mạnh nhất kể từ
ngày 12/12. Tất cả 10 nhóm ngành đều giảm giá, dẫn đầu là ngành năng lượng và dịch vụ viễn thông. Thị
trường Nhật Bản cũng mất điểm trong phiên này, với chỉ số Topix giảm 0,8%, còn chỉ số Nikkei 225 giảm 2,4%.
Cổ phiếu của SoftBank Corp, nhà mạng viễn thông lớn nhất Nhật Bản, giảm 2,3% sau khi bậc xếp hạng của
Sprint Corp, một công ty được SoftBank mua lại năm ngoái, bị hạ xuống. Cổ phiếu của Fast Retailing Co., công
ty điều hành chuỗi bán lẻ quần áo lớn nhất Châu Á, giảm 5,8% trên thị trường Tokyo khi chỉ số Nikkei 225 lùi lại
từ mức cao nhất trong 6 năm. 
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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

Xu thế tích cực đang dần mở ra, tuy nhiên khi tâm lý thận trọng vẫn duy trì thì chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư
ngắn hạn tiếp tục bán ra khi các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự hiện tại trong phiên kế tiếp. Khả năng vượt
đỉnh trong phiên kế tiếp vẫn chưa được tính đến. Trong trường hợp Vn-Index vượt ngưỡng kháng cự hiện tại
với thanh khoản gia tăng thì việc mua vào mới được tính đến.
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duy trì. Cả 2 chỉ số chốt phiên ở mức điểm cao trong ngày và đem đến kỳ vọng xu thế mới cho sàn Hose trong
khi HNX-Index đang tiến tới ngưỡng 69 điểm và áp lực bán trong phiên tới tăng lên trên sàn này.

Phiên giao dịch hôm nay được đánh giá là phiên phản ứng tích cực trước thông tin tỷ giá USD tiếp tục duy trì
ổn định trong năm tới và đây là yếu tố tích cực cho NHNN điều hành chính sách tiền tệ cũng như những doanh
nghiệp vay tiền USD sẽ được hưởng lợi. Độ rộng tăng điểm ở phiên này gia tăng trong phiên chiều cho thấy
tâm lý nhà đầu tư đang duy trì tốt. Việc tăng điểm vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu Penny là chủ yếu,
tuy nhiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng phân hóa tăng điểm là điểm tích cực ở xu thế hiện tại. Ở phiên nay,
VN-Index đang tiếp chuẩn bị tiếp cận lại ngưỡng 513 điểm trong điều kiện xu thế đi ngang vẫn duy trì. Chốt
phiên hôm nay, Vn-Index đứng tại 509.1 điểm. Trong khi HNX-Index cũng đang chuẩn bị tiếp cận ngưỡng
kháng cự 69 điểm khi phiên nay đứng tại 68.82 điểm. Thanh khoản ở phiên nay có tăng hơn so với phiên trước
nhưng duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì. Nhìn chung, phiên nay là phiên khá tích cực
cho thấy dòng tiền luôn sẵn sàng nhập cuộc khi có thông tin tốt. Và có thể thấy rằng dòng tiền vẫn chưa thực
sự rút ra khỏi thị trường trong thời gian qua và có tín hiệu chờ nhịp điều chỉnh để mua lại. Tuy nhiên, các chỉ
báo kỹ thuật hiện tại cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa thoát ra khỏi tâm lý thận trọng. Dự báo phiên kế tiếp, khi
Vn-Index chuẩn bị tiếp cận ngưỡng kháng cự 513 điểm và HNX-Index tiếp cận ngưỡng 69 điểm thì áp lực điều
chỉnh sớm xảy ra khi cầu chưa thực vào mạnh.

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.

KHUYẾN CÁO 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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