
Theo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và kế hoạch công tác
năm 2014 của ngành Tài nguyên và Môi trường, đến nay, cả nước đã cấp được 40,8 triệu
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 22,7 triệu ha, đạt 93,8% diện tích
các loại đất cần cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 5 loại đất chính của cả nước đã cấp
được 39,9 triệu giấy chứng nhận với tổng diện tích 22,1 triệu ha, đạt 93,7% diện tích cấp
và đạt 95,7% tổng số trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Tinh đến
nay, cả nước có 61 tỉnh hoàn thành cơ bản (đạt 85% tổng diện tích các loại đất cần giấy
chứng nhận), còn 2 tỉnh chưa hoàn thành cơ bản (đạt dưới 85% diện tích cần cấp giấy
chứng nhận) là Hải Dương và Bình Phước.

Năm 2013, HSG vượt kế hoạch đề ra với sản lượng tiêu thụ
634.128 tấn, doanh thu 11.760 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt
32% và 17% so với niên độ trước. Đặc biệt, lợi nhuận sau
thuế của Công ty có sự tăng trưởng vượt bậc với con số lợi
nhuận 581 tỷ đồng, tăng 58%. HĐQT của HSG sẽ trình
ĐHCĐ kế hoạch niên độ 2014 với sản lượng tiêu thụ thành
phẩm 700.000 tấn, doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận
sau thuế 600 tỷ đồng.

Cục Thuế Đà Nẵng vừa công bố với báo giới kết quả thu thuế vào ngân sách Nhà nước
năm 2013 trong chiều nay 07/01/2014, với tổng nguồn thu đạt hơn 8.579 tỷ đồng, tăng
30,5% so với năm 2012. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI đã nộp thuế tăng
đến 39,2% so với dự toán năm 2013 và tăng 86% so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, còn
có 7 lĩnh vực thuế khác được ngành thuế Đà Nẵng thu đạt và vượt dự toán như thuế sử

CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) cho biết, mặc dù thị trường
bất động sản năm 2013 rất khó khăn, song Cty đã hoàn
thành vượt mức các chỉ tiêu. Cụ thể, Công ty dự kiến đạt
1.068 tỷ đồng doanh thu và LNST 110 tỷ đồng, tăng 184%
so với kế hoạch đầu năm và cổ tức dự kiến 17% trong khi

Năm 2013, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạo ra tổng sản
phẩm trị giá hơn 8.500 tỷ đồng (tăng 28,5% so với năm 2012); tạo doanh thu hơn 11.000
tỷ đồng (tăng 27,3%). Giá trị xuất khẩu hơn 361 triệu USD (tăng 22,7%). Nộp ngân sách
Nhà nước 1.264 tỷ đồng (tăng 46,6%). Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu thu
hút 2.900 tỉ đồng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, tạo doanh thu hơn 13.000 tỉ đồng
và nộp ngân sách nhà nước 1.454 tỉ đồng. Trong đó, nhiệm vụ tăng thu hút đầu tư vẫn là
quan trọng nhất. Bởi một khi tăng được nguồn vốn đầu tư sẽ tạo thêm sản phẩm và công
ăn việc làm cho người lao động.

Thừa Thiên Huế tăng cường thu hút đầu tư vào KCN

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hải Dương, Bình Phước "đội sổ" về cấp sổ đỏ 2014, PXS đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 50%

Doanh nghiệp FDI Đà Nẵng nộp thuế tăng 86% trong năm 2013 

Năm 2014, HSG đặt kế hoạch lãi ròng 600 tỷ đồng

HDG ước đạt 110 tỷ đồng lợi nhuận

CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) cho biết,
trong năm 2013, Công ty đạt doanh thu 1.006 tỷ đồng và lợi
nhuận dự kiến 120 tỷ đồng. Công ty đã lên kế hoạch kinh
doanh cho năm 2014 và đang chờ Tổng CTCP Xây lắp dầu
khí - PVC (PVX) phê duyệt. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu
trong năm 2014 sẽ đạt 1.500 tỷ đồng tổng doanh thu; lợi
nhuận tăng 50% so với mức thực hiện trong năm 2013.
Ngoài ra, trong năm 2014, PXS sẽ triển khai một số dự án,
như Dự án BK 16...
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PMI ngành sản xuất Trung Quốc tháng 12.2013 chỉ đạt 50,5 điểm, không thay đổi so với
số liệu ban đầu do ngân hàng này công bố trước đó (trên 50 nghĩa là tăng trưởng). Con
số này đã giảm so với mức 50,8 của tháng 11 và là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng
9. Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc cũng cho biết chỉ số PMI chính thức của nước
này đã giảm còn 51 điểm vào tháng 12, từ mức 51,4 điểm. Con số này đánh dấu tháng
thứ 15 tăng trưởng liên tiếp, nhưng lại là lần đầu tiên kể từ tháng 6, đã giảm so với tháng
trước đó. 

Tại châu Á, tỷ giá USD so với các đồng tiền chủ chốt tăng lên gần mức cao nhất trong 1
tháng qua sau số liệu lạc quan về thương mại Mỹ. Chỉ số USD ở mức 80,875 sau khi
chạm mốc 80,946, gần với mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2013 sau khi thâm hụt
thương mại của Mỹ giảm xuống mức đáy trong 4 năm qua do xuất khẩu tăng kỷ lục. Tỷ giá
USD so với đồng euro tăng lên mức 1,3613 USD/EUR từ mức 1,3657 USD/EUR. So với
đồng yên, giá trị đồng bạc xanh tăng lên 104,69 JPY/USD, cao hơn nhiều so với mức đáy
2 tuần được xác lập ngày 6/1 (103,91 JPY/USD).
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Mặt bằng bán lẻ TPHCM: 65% số dự án không hẹn ngày hoàn thiệnKLS: Quý IV ước lãi trên 30 tỷ đồng

có 7 lĩnh vực thuế khác được ngành thuế Đà Nẵng thu đạt và vượt dự toán, như thuế sử
dụng đất địa phương, tiền thuê đất, mặt nước trên địa bàn…Đặc biệt sau nhiều năm,
nguồn thuế thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương trên địa bàn đã thu vượt đến
103,8 % dự toán cả năm 2013. Đáng chú ý trong nguồn thu thuế năm 2013, lĩnh vực đầu
tư có vốn nước ngoài Đà Nẵng ghi nhận sự vượt trội của nguồn thuế từ ngành bia và
nước giải khát.

so với kế hoạch đầu năm và cổ tức dự kiến 17%, trong khi
theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013, mức cổ tức
dự kiến đạt khoảng 7 - 10%. Hện Cty không có tồn kho bất
động sản và số dư tiền mặt tính đến thời điểm cuối năm
2013 đạt trên 200 tỷ đồng.

Theo thông tin từ CTCP Chứng khoán Kim Long (mã KLS),
trong quý IV/2013, Công ty ước đạt trên 30 tỷ đồng LNST.
Như vậy, lũy kế cả năm 2013, ước lợi nhuận sau thuế của
KLS khoảng 130 tỷ đồng. trong quý IV/2013, danh mục đầu
tư của Công ty về cơ bản không thay đổi nhiều so với đầu
quý. Như vậy, KLS vẫn có thể có trên 1.000 tỷ đồng gửi tiết
kiệm đến cuối năm nay. Về kế hoạch họp ĐHCĐ thường
niên năm tài chính 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014,
vị này cho hay, đến thời điểm hiện nay, Công ty chưa có kế
hoạch cụ thể. 
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Từ năm 2014 trở đi, khoảng 1,4 triệu m2 diện tích bán lẻ mới sẽ gia nhập thị trường. Tuy
nhiên, 65% số dự án không có thời gian hoàn thành dự kiến cụ thể. Theo báo cáo quý
4/2013 về thị trường bất động sản TPHCM của công ty Savills Việt Nam, thị trường bán lẻ
tiếp tục hoạt động yếu khi cả giá thuê và công suất thuê trung bình đều giảm so với quý
trước. Giá thuê trung bình giảm 2% trong khi công suất thuê trung bình giảm 4 điểm phần
trăm so với quý trước. Tổng nguồn cung bán lẻ toàn thị trường trong quý 4/2013 vào
khoảng 787.000 m2, tăng nhẹ 0,6% so với quý trước và 3% so với cùng kỳ năm trước do
sự gia nhập của một khối đế bán lẻ mới và một trung tâm mua sắm nhỏ mở cửa trở lại. Từ
2009 – 2013, nguồn cung bán lẻ đạt mức tăng trưởng trung bình 12%/ năm. 
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

3.78

83

VN-Index dừng lại ở mức 513,90 điểm, tăng 3,78 điểm (0,74%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 70,297 triệu đơn vị, trị giá 1.082,55 tỷ đồng.
Toàn sàn có 126 mã tăng, 76 mã giảm và 101 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 4,96 điểm (0,87%) lên mức 573,11 điểm, với 20 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Phiên hôm nay nhiều cổ
phiếu thuộc nhóm chứng khoán như SSI, HCM, BSI, AGR… đã đồng
loạt tăng giá mạnh. Đáng chú ý nhất phải kể đến mã SSI. Mã này đã
tăng mạnh 5,6% lên 19.000 đồng/CP và dẫn đầu thanh khoản trên sàn
HOSE với khối lượng khớp lệnh vọt lên gần 6,9 triệu đơn vị. Trong khi
đó, BSI đã chạm mức giá trần và còn dư mua giá trần hơn 344 nghìn
đơn vị. Không kém cạnh, nhiều cổ phiếu dầu khí như PVD, PXI, PXM,
PXT… cũng đã vọt lên mức giá trần đã giúp tâm lý nhà đầu tư trở nên
khởi sắc hơn. Ở nhóm cổ phiếu lớn, sắc xanh đã bao trùm lên các mã
trụ cột như VNM, VCB, MSN, KDC, GAS… Cổ phiếu tăng mạnh nhất
trên HOSE là PXM tăng 100 đồng (+7,14%) lên 1.500 đồng/cp, khối
lượng giao dịch đạt 222.910 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 69,99 điểm, tăng 0,52 điểm (0,75%). Tổng khối
lượng giao dịch đạt 56,213 triệu đơn vị, trị giá 454,570 tỷ đồng. Toàn
sàn có 136 mã tăng, 61 mã giảm và 179 mã giảm. Chỉ số HNX30-
Index tăng 1,38 điểm (1,05%), lên mức 132,87 điểm, với 15 mã tăng, 9
mã giảm và 6 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE, các cổ
phiếu chứng khoán trên sàn HNX cũng tăng rất mạnh như VND, BVS,
SHS, KLS, APS, VDS…Trong đó, mã APS và VDS đã tăng kịch trần.
Mã VND phiên hôm nay tăng 4,8% lên 11.000 đồng/CP và khớp được
3,36 triệu đơn vị. SHS cũng tăng 3,3% lên 6.200 đồng và khớp được
trên 2 triệu đơn vị. KLS tăng 2,2% lên 9.300 đồng/CP và khớp được tới
4,3 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, hai cổ phiếu SHN và PVX vẫn tiếp tục thu
hút sự chú ý của nhà đầu tư. SHN vẫn tăng trần và khớp được tới 6,5
triệu đơn vị và còn dư mua giá trần tới 2,34 triệu đơn vị. Trong khi đó,
PVX giữ giá tham chiếu và cũng khớp được 6,49 triệu đơn vị. Các cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VCG, PVS, SCR, PVE… cũng
đã đồng loạt tăng giá. 
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BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,94 triệu đơn vị, mua vào
gần 4,7 triệu đơn vị, trong đó mã VCB được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 677.610 đơn vị (chiếm 46,0% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 275,900 đơn vị và mua vào 741,200 đơn vị,
trong đó mã PVS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 132.900
đơn vị (chiếm 6,7% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
122.300 đơn vị.

741,200

69.99
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên giao dịch thận trọng trước đó, đà tăng đã mở
rộng ở phiên nay với sự trở lại của nhóm cổ phiếu
chứng khoán, tiêu biểu là SSI, HCM và BSI. Đóng cửa ở
mức điểm cao nhất trong phiên, Vn-Index đứng tại
513.9 điểm. Thanh khoản phiên nay không thay đổi so
với phiên trước đó khi giá trị khớp lệnh đạt hơn 1000 tỷ
đồng. Với đà tăng mạnh ở phiên nay thì đường giá đã
tăng ra ngoài dải Bollinger trong khi dải này chưa có xu
thế mở lên trên rõ ràng. Bên cạnh đó STO cũng đang
tăng mạnh trong vùng quá mua cho tín hiệu áp lực điều
chỉnh khá lớn. Tín hiệu tích cực đến từ chỉ báo MACD
và RSI khi 2 chỉ báo này tiếp tục tăng mạnh mở ra xu
thế tích cực. Sự trái chiều từ các tín hiệu cho thấy khả
năng đường giá sẽ phải giằng co mạnh trong phiên tới
khi vừa mới chinh phục thành công ngưỡng 513 điểm
với thanh khoản không thực sự cải thiện nhưng ở mức
độ ổn định. 
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Đà tăng điểm trên sàn này chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ
khi HNX-Index tăng điểm phiên thứ 6 liên tiếp. Chốt
phiên hôm nay, HNX-Index tiến sát đến ngưỡng 70
điểm, đứng tại 69.99 điểm. Động lực giúp chỉ số tăng
mạnh hôm nay vẫn là PVS đứng đầu bảng, tiếp đến là
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BVS, VND,
SCR...Thanh khoản phiên nay tăng theo là điểm hỗ trợ
xu thế hiện tại, giá trị giao dịch hôm nay đạt hơn 450 tỷ
đồng. Đường giá tiếp tục bám sát dải trên của Bollinger
trong điều kiện dải này mở rộng lên phía trên tiếp tục
mở đường cho xu thế tăng giá. Chỉ báo RSI cũng vẫn
tiếp tục đà tăng trong vùng quá mua. MACD cũng vẫn
cắt lên trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với
đường này. Trong khi đó, tín hiệu từ chỉ báo STO cho
thấy áp lực điều chỉnh trong các phiên tới rất lớn khi
STO vẫn đang tăng mạnh trong vùng quá mua. Ngưỡng
kháng cự tiếp theo của HNX-Index là 71 điểm, sau chuỗi
tăng điểm liên tiếp, áp lực bán sẽ gia tăng và điều chỉnh
sẽ sớm xảy ra. 

73 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 08/01/2013

Khởi sắc ngay từ đầu phiên sáng và độ rộng tăng điểm ngày càng mở rộng trong phiên buổi chiều. Nhóm cổ
phiếu chứng khoán đã tạo sức lan tỏa khá tốt cho thị trường. Chốt phiên, Vn-Index tăng 3.78 điểm lên 513.9

THỨ NĂM

09/01/2014

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày thứ Tư, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF) nói họ sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu và sau khi thâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh.
Theo giám đốc điều hành IMF, bà Christine Lagarde, tổ chức này dự kiến sẽ nâng dự báo về tốc độ tăng trưởng
của kinh tế thế giới trong khoảng 3 tuần nữa. Số liệu ngày hôm trước của Mỹ cho thấy thâm hụt thương mại của
nước này giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 11 khi nhập khẩu dầu mỏ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm
và xuất khẩu tăng lên mức cao kỷ lục. Kế hoạch của IMF và số liệu của Mỹ đang củng cố quan điểm rằng kinh tế
toàn cầu vẫn đang trên đà hồi phục. Lúc 10h46 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương tăng 0,5% lên 139,19 điểm, sau khi đóng cửa phiên trước tại mức thấp nhất kể tư ngày 19/12. Những
cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Seven & I Holdings Co. tăng 5,2% trên thị trường Tokyo sau khi lợi nhuận hoạt
động kinh doanh của công ty điều hành chuỗi siêu thị này cao hơn dự đoán của giới phân tích. Cổ phiếu của
Belle International Holdings Ltd., hãng bán giầy dép lớn nhất Trung Quốc, tăng 8,6% trên thị trường Hồng Kông
khi Barclays Plc dự báo hãng bán lẻ này có thể đã tăng lợi nhuận thêm 13% trong 6 tháng cuối năm. Cổ phiếu
của hãng thiết kế trò chơi điện tử Nintendo Co. tăng 7,1% trên thị trường Tokyo sau khi Trung Quốc bỏ lệnh cấm
máy chơi game kéo dài 13 năm qua.

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.
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điểm, trong khi HNX-Index ghi được 0.52 điểm lên 69.99 điểm với thanh khoản ở mức ổn định. Xu thế hiện tại
đang khá tốt trên 2 sàn. 

Trang 4

Nhóm cổ phiếu ngân hàng bước sang phiên thứ hai sau tin nới room đã hạn nhiệt khá nhanh. Điều này cũng
được dự đoán trước do sức nặng rất lớn về thanh khoản ở mức mã này, cũng như thông tin nới room cho nhà
đầu tư chiến lước ngước ngoài tăng từ 15% lên 20%, và đây vẫn được coi là nằm trong giới hạn room là 30%
của khối ngoại đối với ngành ngân hàng. Do đó ảnh hưởng của thông tin này không ảnh hưởng trực tiếp lên các
cổ phiếu đang niêm yết. Trong khi phiên nay thị trường được chứng kiến sự trở lại của nhóm chứng khoán, dẫn
đầu là SSI với thanh khoản lên tới gần 7 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tiếp đến là BSI với dư trần, HCM giao dịch
cũng khá tốt. Bên sàn HNX, VND và BVS cũng giao dịch tích cực. Chúng tôi đánh giá việc tăng điểm hôm nay
của nhóm này xuất phát từ thông tin kết quả kinh doanh quý 4 sắp được công bố và đánh giá là khá tích cực.
Bên cạnh đó sự trở lại ở nhóm cổ phiếu cơ bản tốt hôm nay có thể thấy xu thế đón sóng kết quả kinh doanh quý
4 đã trở lại. Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh và dòng tiền vẫn luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu giúp đà tăng
được duy trì trên sàn HNX và nhịp điều chỉnh nếu có sẽ không quá sâu. Hiện tại, Vn-Index đang ở ngoài dải
Bollinger trong khi dải này chưa có tín hiệu mở rộng lên phía trên do đó áp lực điều chỉnh vào trong dải sẽ rất
cao. Trong khi bên sàn HNX, HNX-Index vẫn đang trong xu thế tăng với ngưỡng kháng cự trước mắt là 71 điểm.

Trong điều kiện hiện tại với xu thế thị trường vẫn tốt nhưng việc mua đuổi là không cần thiết. Theo những tín
hiệu kỹ thuật hiên tại thì khả năng có nhịp điều chỉnh xảy ra trên sàn HNX sẽ điều tất yếu trong khi VN-Index sẽ
không bứt phá mạnh mẽ ngưỡng 515 điểm trong thời gian ngắn và khả năng sẽ giằng co trong biên độ hẹp với
xu thế đi lên sẽ theo hình zig zắc. Nhà đầu tư có thể canh mua nhóm cổ phiếu cơ bản tốt ở nhịp điều chỉnh trong
các phiên kế tiếp. 

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.




