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Ngày 6/1, LienVietPostBank đã ký kết hợp đồng tín dụng
193,66 triệu USD cho Dự án thủy điện Xekaman 1 thuộc
CTCP điện Việt Lào (Tổng công ty Sông Đà) làm chủ đầu tư.
Tổng mức đầu tư của Dự án Xekaman 1 là 487,17 triệu
USD. Tổng giá trị hợp đồng tín dụng đầu tư dài hạn cho Dự
án Thủy điện Xekaman 1 lần này là 243,66 triệu USD, thực
hiện theo hình thức tín dụng đồng tài trợ, trong đó Nomura
Special Investments Singapore Pte Ltd tham gia là 50 triệu
USD, LienVietPostBank trực tiếp tài trợ là 193,66 triệu USD.
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Tp Hà Nội sẽ dành hơn 42.000 tỷ đồng để triển khai 19 dự án từ nay đến năm 2020.
Trong đó, nguồn vốn ODA chiếm hơn 19.000 tỷ đồng, vốn ngân sách 4.300 tỷ và nguồn
vốn xã hội hóa gần 19.000 tỷ đồng. Mục tiêu của các dự án này nhằm cải thiện mạnh mẽ
điều kiện vệ sinh môi trường của thành phố, nâng cao mức độ dịch vụ đô thị, đáp ứng nhu
cầu cải thiện môi trường sống ngày càng cao của nhân dân Thủ đô. Trong số các dự án
được triển khai trong giai đoạn này, thành phố sẽ triển khai dự án cải tạo, chống ô nhiễm
các hồ nội thành và triển khai xây dựng dư án nhà máy xử lý nước thải Hồ Bảy Mẫu trong
nội đô với công suất 13.300 m3/ngày đêm 

Hà Nội đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng xử lý nước thải 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hải quan Hải Phòng thu gần 138 tỉ đồng từ “hậu kiểm”LienVietPostBank đầu tư hơn 200 triệu USD cho dự án
thủy điện tại Lào

Áp thuế 0% đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng

BVS: Năm 2013 vượt 10% kế hoạch lợi nhuận

Năm 2013: PetroVietnam đạt 62,8 nghìn tỷ đồng LNTT

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, năm 2013, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị
568/CT-TCHQ ngày 9-2-2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về tăng cường
công tác KTSTQ. Kết thúc năm 2013, Chi cục KTSTQ thực hiện 757 cuộc kiểm tra, gồm:
50 cuộc tại trụ sở DN, 707 tại cơ quan Hải quan. Từ kết quả kiểm tra, Hải quan Hải Phòng
đã ban hành 222 quyết định ấn định thuế với tổng số tiền 125,76 tỉ đồng. Đã thu nộp
NSNN: 137,93 tỉ đồng, đạt 115% chỉ tiêu được giao (gồm 63 tỉ truy thu từ xăng dầu TNTX
và 75 tỉ truy thu khác), tăng 105% so với năm 2012. Sở dĩ số thu nộp ngân sách cao hơn
tổng số tiền trong các quyết định ấn định thuế, do một số khoản được ấn định thuế năm
2012 và sang năm 2013 DN mới thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách.

Dựa trên dự báo thị trường thì từ đầu năm Ban lãnh đạo đã
trình cổ đông thông qua kế hoạch năm 2013 với chỉ tiêu
chính gồm doanh thu 184 tỷ đồng, LNTT 77.5 tỷ đồng. 9
tháng đầu năm, BVS đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả
năm, và tại thời điểm này dù chưa quyết toán năm nhưng
ước tính lợi nhuận năm 2013 sẽ vượt khoảng 10% so với
chỉ tiêu được cổ đông giao. Nếu diễn biến thị trường thuận
lợi, BVS có khả năng bù đắp hết lỗ lũy kế trong năm tới.

Tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, mức thuế suất 0% được áp
dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế, hàng hóa, dịch vụ thuộc diện
không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1

Tổng doanh thu toàn bộ các đơn vị Tập đoàn đạt 762,86
nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm. Nộp ngân sách đạt
195,4 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 384,4
nghìn tỷ đồng bằng 109% kế hoạch năm Tổng lợi nhuận
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Là một tỉnh công nghiệp với 15 nghìn doanh nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính
đặt ra cho ngành Hải quan Bình Dương những nhiệm vụ nặng nề. Năm 2013, trong tình
hình kinh tế khó khăn chung, Hải quan tỉnh này đã thu ngân sách hơn 9.800 tỷ đồng, vượt
chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao là 450 tỷ đồng. Con số này phần nào đã nói lên sự nỗ lực
của Bình Dương trong công tác cải cách thủ tục hành chính Hải quan. Điều quan trọng
hơn, qua công tác cải cách thủ tục hành chính, các doanh nghiệp đang tìm đến làm thủ
tục Hải quan tại Bình Dương ngày càng tăng lên. Trong năm 2013, số doanh nghiệp đăng
ký làm thủ tục Hải quan tại Bình Dương lên đến hơn 3.700 doanh nghiệp, tăng hơn 400
doanh nghiệp so với năm 2012 với hơn 712 ngàn tờ khai.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,425.10

Hải quan Bình Dương đặt mục tiêu thu ngân sách 9.800 tỷ đồng Năm 2013 của VietinBank đạt 7.750 tỷ đồng LNTT

không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 1
Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng khi xuất khẩu,
trừ các hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 6 của Nghị định số
209/2013/NĐ-CP. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng
cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài VN, trong khu phi thuế quan;
hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

nghìn tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận
trước thuế đạt 62,8 nghìn tỷ đồng; ROE đạt 17,1%; Hệ số
bảo toàn vốn đến thời điểm 31/12/2013 đạt 1,12 lần – đảm
bảo vốn an toàn và phát triển. Hệ số nợ/tổng tài sản tại thời
điểm 31/12/2013 là 0,4 lần, đảm bảo cho sản xuất kinh
doanh và đầu tư phát triển của tập đoàn. 

Tổng tài sản của VietinBank tăng 14,4% so với đầu năm và
vượt 7% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn tăng 11% so với
đầu năm, tổng dư nợ tín dụng đầu tư tăng 14,7%, LNTT đạt
7.750 tỷ đồng...“Năm 2013, VietinBank là ngân hàng có quy
mô vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, lợi nhuận và nộp thuế
cao nhất, chất lượng tài sản tốt nhất và nợ xấu thấp nhất
ngành ngân hàng”, ông Phạm Huy Hùng khẳng định.
VietinBank đã và đang thực hiện tài trợ 1.271 tỷ đồng để xây
dựng nhà ở cho người nghèo, xây trường học, trường mầm
non, trạm y tế.
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Kinh tế khu vực Eurozone phục hồi mạnh mẽ

+22.97

+7.28 4,234.82

Yên tăng giá, USD giảm giá sau số liệu thất vọng về kinh tế Mỹ

Theo Markit, chỉ số PMI tháng 12 của khu vực Eurozone đạt 52,1 điểm, tăng nhẹ so với
mức 51,7 điểm của tháng 11. Chỉ số PMI đã chứng minh kinh tế khu vực Eurozone ngày
càng phục hồi mạnh mẽ trong thời điểm cuối năm 2013. Tuy nhiên, trong khi khu vực
Eurozone nói chung đang đặt ra mục tiêu phục hồi kinh tế hơn nữa trong năm 2014, thì
tốc độ tăng trưởng giữa các quốc gia thành viên lại không đồng đều. Đặc biệt Pháp có thể
đã rơi vào suy thoái hồi cuối năm ngoái. Pháp và Đức là 2 ví dụ điển hình cho sự phân
cấp giữa nền kinh tế đứng đầu và thứ 2 của khu vực Eurozone.

USD được giao dịch ở mức 104,18 JPY/USD, sau khi giảm xuống mức 103,91 JPY/USD,
đây là mức thấp nhất kể từ 23/12/2013. Tỷ giá USD/JPY tiếp tục đà giảm từ mức đỉnh 5
năm (105,45 JPY/USD) được xác lập trong tuần trước. Đồng euro cũng mất giá so với
đồng yên. Tỷ giá EUR/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần: 141,50 JPY/EUR sau
khi chạm đỉnh 5 năm (145,675 JPY/EUR) trong tháng trước. Hiện tại, đồng euro được giao 
dịch ở mức 142,05 JPY/EUR. Tỷ giá đồng euro so với USD tăng lên mức 1,3633
USD/EUR từ mức đáy 1 tháng 1,3572 USD/EUR sau khi số liệu ngành dịch vụ của Mỹ
thấ h ới d đ á
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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 510,12 điểm, tăng 1,02 điểm (0,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 74,364 triệu đơn vị, trị giá 1.180,75 tỷ đồng.
Toàn sàn có 97 mã tăng, 110 mã giảm và 96 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 1,85 điểm (0,33%) lên mức 568,15 điểm, với 14 mã
tăng giá, 12 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Về cuối phiên giao dịch,
nhiều cổ phiếu trụ cột như VNM, SSI, HAG, PPC, REE… đồng loạt lùi
xuống dưới mốc tham chiếu đã khiến cho đà tăng của chỉ số VN-Index
bị thu hẹp lại đáng kể. Trong đó, mã SSI giảm 1,6% xuống 18.000
đồng/CP và khớp được 2,1 triệu đơn vị. HAG giảm 0,5% xuống 20.800
đồng/CP và khớp được 1,89 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã MSN tăng
0,6% lên 82.500 đồng/CP và thỏa thuận được 1,5 triệu đơn vị, tương
ứng với giá trị giao dịch đạt 123,75 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh nhất
trên HOSE là PXM tăng 100 đồng (+7,69%) lên 1.400 đồng/cp, khối
lượng giao dịch đạt 65.690 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,4 triệu đơn vị, mua vào
gần 3,8 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 238,793 đơn vị và
mua vào 1,899,700 đơn vị, trong đó mã PVS bị khối ngoại trên HNX
bán ra nhiều nhất với 157.500 đơn vị (chiếm 7,5% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi mua vào 266.000 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 69,47 điểm, tăng 0,64 điểm (0,93%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 43,262 triệu đơn vị, trị giá 405,220 tỷ đồng. Toàn
sàn có 111 mã tăng, 83 mã giảm và 182 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index tăng 1,99 điểm (1,54%), lên mức 131,73 điểm, với 11 mã tăng,
11 mã giảm và 8 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE, một số
cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VCG, SCR, ICG… đã lùi
xuống dưới mốc tham chiếu khiến chỉ số HNX-Index không thể bứt phá.
Mã PVX đã giảm 2,9% xuống 3.300 đồng/CP và khớp được 5 triệu đơn
vị. Bên cạnh đó, PVX còn thỏa thuận được hơn 1,64 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch là 5,75 tỷ đồng. Mã SHN tiếp tục tăng kịch trần,
mặc dù vẫn có dư mua giá trần tới 2,33 triệu đơn vị, nhưng nhà đầu tư
nắm giữ khá chắc cổ phiếu này, nên SHN phiên hôm nay chỉ khớp
được hơn 200 nghìn đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là
BHC, tăng 200 đồng (+10%) lên 2.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch
đạt 28.900 đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ TƯ

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau thông tin Thủ tướng Chính phủ chính thức thông
qua nới room ngân hàng, theo đó các nhà đầu tư chiến
lược nước ngoài được nắm giữ 20% cổ phần của một
TCTD tại Việt Nam. Sau thông tin này, nhóm cổ phiếu
ngân hàng bứt phá mạnh với đồng loạt các cổ phiếu
trong ngành này đều tăng. Tuy nhiên chưa có mã nào
tăng trần. Chốt phiên, Vn-Index chỉ tăng nhẹ 1.02 điểm
lên 510.12 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng nhẹ so
với phiên hôm qua là điểm tích cực, giá trị khớp lệnh đạt
hơn 1000 tỷ đồng. Kết thúc phiên hôm nay, đường giá
nằm sát dải trên của Bollinger cho thấy áp lực bán ở
vùng này khá cao. Trong khi dải Bollinger vẫn tiếp tục co
lại chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Cùng với sự phục
hồi của RSI và MFI thì MACD cũng cắt lên trên đường
tín hiệu cho xu thế tích cực hơn. Tuy nhiên STO đang
tăng mạnh vào vùng quá mua kết hợp với đường giá
đang nằm phía trên dải Bollinger trong điều kiện dải này
không mở rộng ra sẽ là lực cản cho đà phục hồi. Trong
phiên tới, Vn-Index sẽ test ngưỡng kháng cự 513 điểm
với giằng co cao. 

EX
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Tiếp tục một phiên tăng điểm khá tốt khi đóng cửa bằng
cây nến xanh thân dài nối tiếp cây nến xanh trước đó.
Ngưỡng kháng cự 69 điểm đã được bứt phá một cách
dễ dàng, chốt phiên HNX-Index đứng tại 69.470 điểm.
Thanh khoản phiên nay cũng tăng tương ứng cho thấy
dòng tiền tiếp tục được cải thiện. Nhìn vào biểu đồ kỹ
thuật có thể thấy xu thế tăng vẫn tốt trên sàn này. Dải
Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng lên phía trên cùng với
RSI đang tăng vào trong vùng quá mua cho thấy tín hiệu
mua. Bên cạnh đó MACD cũng cắt lên trên đường tín
hiệu là điểm tích cực. Tuy nhiên việc đường giá đang
tiếp cận dải trên của Bollinger và STO cũng đang trong
ngưỡng quá mua nên áp lực bán ra sẽ tăng lên. Sau 5
phiên tăng điểm liên tiếp, chúng tôi dự đoán áp lực điều
chỉnh xảy ra là điều tất yếu. Trong các phiên tới HNX-
Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ 69 điểm sau phiên chinh
phục thành công hôm nay. Trong các phiên tới, nếu test
thành công ngưỡng này, HNX-Index có thể tiến tới
ngưỡng kháng cự tiếp theo là 71 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 mất điểm trong phiên ngày thứ Ba, tiếp nối diễn biến giảm trên thị trường Châu Âu và Mỹ
vào đêm trước, sau khi số liệu cho thấy ngành dịch vụ của Mỹ tăng trưởng chậm lại trong tháng cuối cùng của
năm 2013, khiến cổ phiếu ngành vật liệu thô giảm. Lúc 10h17 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 138,97 điểm, hướng tới phiên giảm thứ tư liên tiếp. Thị trường đi xuống sau
khi số liệu từ Viện quản lý sức cung (ISM) của Mỹ cho thấy chỉ số hoạt động của ngành dịch vụ nước này giảm
từ 53,9 điểm xuống 53 điểm trong tháng 12/2013, mức thấp nhất trong 6 tháng. Cũng số liệu này trước đó đã
khiến chứng khoán Mỹ giảm vào đêm trước, với chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,27% xuống 16.425,10
điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,25% xuống 1.826,77 điểm, còn chỉ số Nasdaq giảm 0,44% xuống 4.113,681 điểm.
Thị trường Châu Âu đêm qua cũng giảm nhẹ, với chỉ số FTSEurofirst 300 giảm 0,2% xuống 1.309,24 điểm, còn
chỉ số Euro STOXX 50 giảm 0,2% xuống 3.069,16 điểm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 07/01/2013

Thông tin nới room cho lĩnh vực ngân hàng được ra tối qua đã giúp các cổ phiếu ngân hàng giao dịch khởi sắc
phiên nay. Vn-Index đang chinh phục ngưỡng kháng cự 513 điểm nhưng không thành công, chốt phiên chỉ số
này đứng tại 510.12 điểm. Trong khi HNX-Index chinh phục thành công ngưỡng 69 điểm, đứng tại 69.47 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng là tâm điểm ở phiên nay. 

THỨ TƯ

08/01/2014

Không mấy bất ngờ khi VCB CTG MBB EIB SHB ACB đều nằm trong danh sách các mã tăng giá sớm nhất
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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.

Phiên giao dịch hôm nay chưa làm thay đổi xu thế trên sàn Hose nhưng diễn biến giao dịch có phần tích cực
hơn giúp chúng ta kỳ vọng về xu thế phục hồi trong thời gian tới của Vn-Index. Dòng tiền đang trở lại nhóm cổ
phiếu cơ bản để chờ đón kết quả kinh doanh quý 4/2013. Vì thế chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư canh mua
nhóm cổ phiếu trên trong nhịp điều chỉnh giảm của thị trường. 

Trang 4

Không mấy bất ngờ khi VCB, CTG, MBB, EIB, SHB, ACB đều nằm trong danh sách các mã tăng giá sớm nhất
và khá mạnh, cùng với thanh khoản suy trì ở mức cao. Thông tin nới room ngân hàng mặc dù đã biết từ trước
đó nhưng vẫn không tạo ảnh hưởng gì lên giá một cách rõ rệt. Tất cả đều tập trung ở phiên nay. Tuy nhiên
nhóm cổ phiếu ngân hàng bên sàn Hose mới thực sự tập trung dòng tiền tốt, còn 2 mã SHB và ACB trên sàn
HNX thì hầu như không có biến động nào đáng kể. Nếu nhìn vào biến động giá chung trên thị trường những như
với nhóm cổ phiếu Bluechips nói riêng thì sức ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng là không nhiều. Mặc dù
các mã ngân hàng tăng tốt với thanh khoản lớn nhưng các cổ phiếu khác vẫn đi theo hướng riêng. Do đó, ảnh
hưởng chính của nó vẫn là kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 4/2013. Việc thanh khoản tiếp tục cải thiện trong
các phiên gần đây cũng chỉ số cũng cải thiện theo là điểm rất tích cực. Dòng tiền vẫn tiếp tục ở lại thị trường và
xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu sẽ giúp thị trường có thể bứt phát được ngưỡng kháng cự và giữ nhịp thị
trường trước áp lực bán chốt lời gia tăng. Với phiên hôm nay, tuy bên sàn Hose, Vn-Index chưa chinh phục
được ngưỡng kháng cự 513 điểm và giao dịch khá thận trọng nhưng giá trị khớp lệnh gia tăng cùng nhóm cổ
phiếu cơ bản đã thu hút dòng tiền trở lại sẽ là tín hiệu tốt cho xu thế sắp tới. Trong khi bên sàn HNX, HNX-Index
nhận đc sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như PVS, ACB, LAS đã giúp chỉ số này tiếp tục đạt đỉnh mới
trong hơn 1 năm nay và khả năng tiến tới ngưỡng 71 điểm là cao. 

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.




