
Đầu giờ chiều nay, giá vàng trong nước đảo chiều 30.000 đồng/lượng chiều bán ra, giảm
20.000 đồng/lượng chiều mua vào tại các công ty kinh doanh vàng bạc trong nước. Giá
vàng hiện tại còn 35,25 triệu đồng/lượng. Cụ thể, theo niêm yết của công ty VBĐQ Sài
Gòn, giá mua – bán đang ở mức 35,20 - 35,25 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết
giá vàng ở mức 35,21 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá bán ra ở mức 35,26 triệu
đồng/lượng. Mức chênh lệch giá mua - bán vàng tại Hà Nội và TP HCM đang ở trong
khoảng 50.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, sau khi tăng thêm 5 USD vào đêm
12/1 lên mức 1.252 USD/oz, hiện tại giá vàng thế giới đã giảm nhẹ 2 USD về mốc 1.250
USD/oz. Theo quy đổi theo tỉ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới
hiện tương đương 31,73 triệu đồng/lượng

Quý IV/2013, Công ty ghi nhận gần 209 tỷ đồng doanh
thu,LNTT 20 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, KLF đạt 391,2 tỷ đồng
doanh thu, LNTT 40 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
ước đạt xấp xỉ 1.200 đồng. Như vậy, trong quý IV/2013, KLF
ghi nhận kết quả kinh doanh tăng đột biến, với lợi nhuận quý
IV bằng lợi nhuận của cả 3 quý trước đó cộng lại. Nguyên
nhân tăng trưởng mạnh lợi nhuận của KLF do đặc điểm các
hợp đồng kinh doanh thép, inox, dịch vụ của Công ty được
ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ nửa cuối năm 2013.

Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội đầu tiên của năm 2014, theo phương án được Chính
phủ xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 170 000 tỷ được dự kiến chủ yếu phân bổ cho dự

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng giám đốc CTCK Tân Việt
(TVSI) cho biết lợi nhuận năm 2013 của Công ty ước đạt 23

Ngày 13/1, tại khu công nghiệp Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang, Công ty liên doanh
Khoáng sản Hằng Nguyên đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Gang Thép Tuyên Quang,
với tổng vốn đầu tư giai đoạn một là 50 triệu USD. Nhà máy có dây chuyền sản xuất tiên
tiến, với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, tự động hóa cao, quá trình sản xuất khép kín từ
khâu khai khoáng, tuyển quặng đến luyện kim. Nhà máy Gang Thép Tuyên Quang được
khởi công xây dựng tháng 12/2009, trên diện tích 20ha tại khu công nghiệp Long Bình An,
có công suất giai đoạn một là 200.000 tấn gang/năm. Khi đi vào sản xuất ổn định, mỗi
năm nhà máy sẽ đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang trên
1.500 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 100 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 700 lao
động địa phương. 

Tuyên Quang: Khánh thành nhà máy gang thép 50 triệu USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Giá vàng giảm về 35,25 triệu đồng/lượng TIX đặt kế hoạch lãi 63,81 tỷ đồng năm 2014

170.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đầu tư phần lớn cho quốc lộ 

KLF: Lợi nhuận quý IV tăng đột biến

TVSI ước đạt lợi nhuận 23 tỷ đồng

Năm tài chính 2013 - 2014, TIX đặt kế hoạch doanh thu
315,884 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả thực hiện năm
2013, lợi nhuận sau thuế 63,81 tỷ đồng, giảm 2% so với
thực hiện năm 2013 và tỷ lệ chia cổ tức giữ nguyên ở mức
20%. Trong kế hoạch kinh doanh nói trên, mảng thu từ kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp dự kiến đóng góp 76,443 tỷ
đồng, tăng gấp 3,66 lần so với năm 2013, thu từ kinh doanh
địa ốc 142,728 tỷ đồng, thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng,
nhà xưởng 77,22 tỷ đồng; còn lại là thu từ các mảng đầu tư
tài chính, hoạt động khác.
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Hội đồng bộ trưởng Tây Ban Nha vừa phê duyệt gia hạn Kế hoạch khuyến khích sử dụng
ôtô có hiệu quả về môi trường (PIVE) với khoản chi ngân sách 175 triệu euro (hơn 239
triệu USD) nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô. Đây là lần thứ tư chính phủ quốc gia Nam
Âu này gia hạn kế hoạch trên, theo đó chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính để đổi mới 175.000 xe
cũ. Biện pháp trên đã thúc đẩy công nghiệp chế tạo ôtô Tây Ban Nha, vì 60% số xe được
hỗ trợ trong khuôn khổ PIVE được sản xuất trong nước.

Giá trị USD giảm sau số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ làm gia tăng khả năng Fed
sẽ kết thúc chương trình kích thích kinh tế (QE) muộn hơn so với dự đoán. Chỉ số USD
giảm 0,4% xuống 80,630 điểm sau khi số lượng việc làm mới được tạo ra trong tháng
12/2013 chạm đáy trong gần 3 năm qua. Số lượng việc làm mới trong tháng 12/2013 ở
mức 74000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia (200000). Tỷ giá
USD/JPY giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần (103 JPY/USD) từ mức 105,42
JPY/USD được xác lập thứ 6 tuần trước (10/1).
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Sức mua ôtô 2013: Cú nước rút ngoạn mụcPetrolimex: Năm 2013 kinh doanh xăng dầu lãi 768 tỷ
đồng

phủ xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, 170.000 tỷ được dự kiến chủ yếu phân bổ cho dự
án Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14; bổ sung vốn cho các dự án đang dở dang bằng nguồn vốn
trái phiếu Chính phủ trước đó. Việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ trong 3
năm 2014 - 2016 khiến nhiều đại biểu, chuyên gia lo ngại làm tăng mức nợ công. Ủy ban
Thường vụ Quốc hội cũng thừa nhận điều này, song khi cân nhắc giữa tính cần thiết cũng
như đảm bảo yêu cầu không vượt trần nợ công (không quá 65% GDP), đa số đại biểu đã
nhấn nút thông qua.

(TVSI) cho biết, lợi nhuận năm 2013 của Công ty ước đạt 23
tỷ đồng. Trong đó, riêng quý IV/2013, doanh thu môi giới của
TVSI đạt 9,4 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm
ngoái và lần đầu tiên TVSI lọt vào Top 10 CTCK có thị phần
cao nhất. Theo danh sách Top 10 thị phần môi giới cổ phiếu
và chứng chỉ quỹ do HNX mới công bố, TVSI đứng ở vị trí
thứ 9 với thị phần đạt 3,75% trong quý IV/2013. 

Tổng doanh thu 2013 của Petrolimex đạt 196.330 tỷ đồng.
LNTT hợp nhất 1.929 tỷ đồng, tương đương 97,4% kế
hoạch cả năm. Trong đó, riêng lợi nhuận kinh doanh xăng
dầu ước đạt 768 tỷ đồng. Như vậy, tỷ trọng lợi nhuận kinh
doanh xăng dầu của Petrolimex đạt 10% tổng LNTT của Tập
đoàn. Năm 2012, Petrolimex LNTT 978 tỷ đồng. Như vậy,
kết quả kinh doanh năm 2013 của Tập đoàn tăng trưởng với
tỷ lệ khủng 97,24%. Cũng trong năm 2013, Petrolimex đã
nộp ngân sách nhà nước 31.300 tỷ đồng, tăng 13% so với
thực hiện 2012

+/-

0.00

Tổng sức mua ôtô tại Việt Nam 2013 đạt mức tăng trưởng cả năm là 19%. Đây là mức
tăng trưởng bất ngờ bởi trước đó, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngành
ôtô đã từng nhiều lần đưa ra dự báo rồi điều chỉnh theo những biến động cụ thể song mức
tăng kỳ vọng cũng chỉ dừng ở 10%.. Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam
cho biết, tổng sản lượng bán hàng ôtô toàn thị trường năm 2013 đã đạt con số 110.519
chiếc, tăng 19% so với năm 2012. Trong đó, phân khúc xe chở người dưới 10 chỗ ngồi
tăng 25%, phân khúc xe tải và xe thương mại tăng 16%. Sự tăng trưởng bất ngờ này có
được một phần nhờ cú nước rút ngoạn mục của tháng cuối năm. Cụ thể, đã có 13.205
chiếc xe mọi chủng loại được bán ra thị trường trong tháng 12/2013, tăng 30% so với
tháng liền kề trước đó và tăng 32% so với cùng kỳ năm 2012.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2.2

74

VN-Index dừng lại ở mức 521,11 điểm, tăng 2,17 điểm (+0,42%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 71,994 triệu đơn vị, trị giá 1,145,220 tỷ đồng.
Toàn sàn có 106 mã tăng, 105 mã giảm và 92 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 0,45 điểm (+0,08%) lên mức 576,61 điểm, với 9 mã
tăng giá, 12 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Đáng chú ý nhất trên sàn
HOSE là mã GAS. Phiên hôm nay, mã này luôn giao dịch ở trên mức
giá tham chiếu. Tới khi kết thúc phiên giao dịch, GAS đã tăng tới 3,6%
lên 72.000 đồng/CP và khớp được trên 700 nghìn đơn vị. Bên cạnh đó,
nhiều cổ phiếu lớn như CSM, PVD, KDC, DPM… cũng nhích lên trên
mốc tham chiếu. Trong đó, mã CSM đã tăng 1,3% lên 38.600 đồng/CP
và khớp được trên 1 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, nhiều mã trụ cột như
VNM, VCB, BVH, MBB… đã đồng loạt giảm giá. Trong đó, VCB đã
giảm 1,1% xuống 27.500 đồng/CP và khớp được 1,69 triệu đơn vị. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là SJS tăng 1.400 đồng (+6,93%) lên
21.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 187.300 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 71,05 điểm, tăng 0,28 điểm (tương đương
+0,40%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,486 triệu đơn vị, trị giá
419,65 tỷ đồng. Toàn sàn có 99 mã tăng, 92 mã giảm và 184 mã đứng
giá. Lúc này, chỉ số HNX30-Index tăng 0,6 điểm (0,44%), lên mức
135,51 điểm, với 11 mã tăng, 8 mã giảm và 11 mã đứng giá. Một số cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VGS, SHB, LAS, PVS… đã
đồng loạt tăng giá và giúp chỉ số HNX-Index nhích lên trên mốc tham
chiếu. Trong đó, PVS đã tăng tới 2,5% lên 24.300 đồng/CP và khớp
được 1,97 triệu đơn vị. SHB tăng 1,4% lên 7.000 đồng/CP và cũng
khớp được 2,07 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên
các mã như VND, ACB, KLS, NTP, SCR… Hai mã SCR và KLS đều
khớp được trên 2 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX tiếp
tục tăng 3,2% lên 3.200 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX,
đạt trên 7,4 triệu đơn vị. Trong khi đó, SHN bị bán rất mạnh và đã giảm
tới 7,3% xuống 5.100 đồng/CP. Khép phiên giao dịch, SHN khớp lệnh
được 5,27 triệu đơn vị.
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4,133,195 341,700

5,682,200

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 4,1 triệu đơn vị, mua vào
gần 5,6 triệu đơn vị, trong đó mã SSI được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 743.570 đơn vị (chiếm 18,8% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 341,700 đơn vị và mua vào 1,186,100 đơn vị,
trong đó mã DBC bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 115.000
đơn vị (chiếm 40,6% tổng khối lượng giao dịch).

1,186,100

71.05



EX

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch lình xình trong phiên giao dịch đầu tuần,
nhưng chốt phiên vẫn giữ được sắc xanh, Vn-Index tăng
nhẹ 2.17 điểm lên 521.11 điểm. Thanh khoản sụt giảm
mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn ở mức trung
bình với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1100 tỷ đồng. Đường
giá tiếp tục phiên thứ 3 liên tiếp nằm ngoài dải Bollinger,
tuy nhiên dải này vẫn đang mở rộng lên phía trên là
điểm tích cực. Đường giá đã chinh phục thành công
ngưỡng 520 điểm ở phiên nay. MACD vẫn đang gia
tăng khoản cách với đường tín hiệu, cùng với RSI và
MFI đang tiến vào vùng quá mua cho thấy dòng tiền khá
tốt. Tuy nhiên STO vẫn đang trong vùng quá mua và
việc đường giá duy trì ở phía ngoài dải Bollinger sẽ gây
áp lực điều chỉnh lớn cho các phiên tiếp theo. Tuy nhiên
ở thời điểm hiện tại xu thế vẫn rất tốt với ngưỡng tiếp
theo đường giá chinh phục là 530 điểm. 
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Biến động lình xình sau phiên giảm điểm trước đó.
Phiên giao dịch hôm nay thể hiện sự thận trọng của nhà
đầu tư. Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0.28 điểm lên
71.05 điểm cùng với thanh khoản ở mức tốt khi giá trị
giao dịch đạt hơn 400 tỷ đồng ủng hộ xu thế hiện tại. Tại
ngưỡng kháng cự 71 điểm, HNX-Index sẽ phải mất vài
phiên dao động hẹp quanh ngưỡng này để test lại cầu.
Các tín hiệu kỹ thuật vẫn ủng hộ xu thế tăng điểm khi
MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu, cùng với RSI cũng đang trong vùng quá mua ủng
hộ xu thế này. Tuy nhiên tín hiệu điều chỉnh xuất hiện
khi STO vẫn đang trong vùng quá mua và MFI lại đang
giảm trở lại là dấu hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường.
Dự báo phiên tới, đường giá sẽ dao động hẹp quanh
ngưỡng 71 điểm. 

73 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 13/01/2013

Dao động hẹp với thanh khoản sụt giảm thể hiện tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Tuy nhiên cả 2 sàn vẫn
giữ được giá xanh đến cuối phiên là điểm tích cực. Đóng cửa, Vn-Index ghi được 2.17 điểm lên 521.11 điểm,

THỨ BA

14/01/2014

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày thứ Hai sau khi việc làm Mỹ tăng chậm lại giúp xoa dịu lo ngại về
khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đẩy mạnh việc cắt giảm kích thích. Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công
bố cuối tuần trước cho thấy chỉ tạo thêm được 74.000 việc làm trong tháng 12/2013, mức thấp nhất trong 3
năm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm từ 7% xuống 6,7% trong tháng 12. “Thị trường chứng khoán hoan nghênh
báo cáo trên vì nó đồng nghĩa với việc tốc độ giảm kích thích có thể sẽ chậm lại đôi chút,” giám đốc chiến lược
đầu tư Keith Poore của hãng AMP Capital Investors nhận định. Trước đó, theo một điều tra của Bloomberg thực
hiện ngày 19/12, các nhà kinh tế dự đoán FED sẽ giảm chương trình mua trái phiếu đi 10 tỷ USD/tháng trong 7
tháng tiếp theo trước khi chấm dứt chương trình này vào tháng 12/2014. Lúc 13h22 giờ Việt Nam, chỉ số chứng
khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,6% lên 459,77 điểm. Thị trường Nhật Bản
đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của hãng sản xuất vàng Newcrest Mining
của Australia tăng 6,1% khi giá vàng tăng sau số liệu việc làm của Mỹ. Cổ phiếu của Dongbu Steel Co. tăng
15%, hướng tới phiên đóng cửa cao nhất trong 7 tháng sau khi tờ báo Maeil Business đưa tin nhiều công ty
muốn mua một trong những nhà máy của hãng này. Cổ phiếu của Hyundai Motor Co. tăng 3,6% trên thị trường
Seoul khi các công ty tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong số 10 nhóm ngành thuộc chỉ
số chủ chốt của Hàn Quốc.

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.

g ợ g p ự g , g ợ ,
trong khi HNX-Index cũng phục hồi lên ngưỡng 71 điểm, đóng cửa tại 71.05 điểm. Thanh khoản cả 2 sàn vẫn
giữ ở mức tốt cho thấy cầu hiện tại vẩn ổn định. 

Trang 4

Áp lực điều chỉnh chỉ ngay từ những phút đầu của phiên đã khiến hầu hết các mã giao dịch khá yếu với sắc đỏ
và tham chiếu là chủ yếu. Tuy nhiên lực cầu duy trì tốt đã khiến cả 2 sàn lấy lại được sắc xanh. Giao dịch nổi bật
ở phiên nay vẫn là SSI và nhóm cổ phiếu dầu khí. SSI là cổ phiếu chứng khoán duy nhất giữ được sắc xanh với
thanh khoản tăng cao. Có thể thấy cổ phiếu SSI phiên nay không ảnh hưởng nhiều đến nhóm cổ phiếu chứng
khoán còn lại cho thấy những kỳ vọng của kết quả kinh doanh ở nhóm này không quá cao. Và dòng tiền vào
nhóm này không như những năm trước đó khi nhóm cổ phiếu chứng khoán luôn là nhóm dẫn dắt trong mỗi sóng
tăng. Với diễn biến như hiện nay thì dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa và đối tượng dòng tiền hướng tới vẫn là
những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và kỳ vọng kết quả kinh doanh cao hơn trong quý 4.2013. Và giao dịch như
phiên nay là điều thường thấy khi cả chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự và cầu vẫn khá tốt cho thấy xu thế hiện tại
trên 2 sàn vẫn tích cực. Tuy nhiên cũng cần phải có thời gian để dòng tiền hấp thụ hết những cổ phiếu đã tăng
nhiều trong thời gian qua. Nhìn chung có thể thấy được dòng vốn vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm và có vẻ
như nhóm cổ phiếu nào cũng đến lượt. Vì vậy đối tượng hướng tới có thể là những nhóm cổ phiếu chưa tăng
hoặc tăng chưa nhiều và có tín hiệu break out. Trong phiên kế tiếp, Vn-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 520 điểm và
dự kiến ngưỡng này sẽ hỗ trợ tốt cho đường giá và mục tiêu hướng tới là ngưỡng 530 điểm. Trong khi HNX-
Index sau chuỗi tăng điểm dài ngày thì cần có quãng thời gian cầu hấp thụ hết dưới áp lực chốt lời mạnh.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại đường giá là 69 điểm. 

Ở thời điểm này, việc chốt lời dần những cổ phiếu tăng nhiều trong thời gian qua vẫn được xem xét khi các chỉ
số tiếp cận các ngưỡng kháng cự. Và chiến thuật cơ cấu trong những nhịp tăng phiên kế tiếp sang những cổ
phiếu có kỳ vọng kinh doanh tốt. Việc mua đuổi trong giai đoạn này là không cần thiết. 
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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.




