
Theo đó, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng trịtương đương giá 50
triệu USD từ nguồn vốn vay ưu đãi (ADF) với thời hạn vay là 25 năm, có 5 năm ân hạn,
lãi suất 2%/năm trong cả thời hạn vay. Khoản vay này được triển khai để hỗ trợ nỗ lực cải
cách của Chính phủ nhằm thúc đẩy sự phát triển và tính cạnh tranh của khu vực DNNVV
tại Việt Nam thông qua đơn giản hoá quy trình kinh doanh, cải thiện tiếp cận về tài chính;
các chương trình hỗ trợ DN do doanh nhân nữ quản lý; tạo lập môi trường bình đẳng cho
sự phát triển của các DN tư nhân. Qua đó, góp phần khuyến khích phát triển và tạo điều
kiện cho các DNNVV gia nhập các ngành cung ứng toàn cầu.

Năm 2013, sản lượng tiêu thụ của Cty Thép Hòa Phát đạt
698.642 tấn, tăng 14,2% so với năm 2012; thị phần của
Thép Hoà Phát chiếm 15,2%, tăng 1,5% so với năm 2012.
Đây là kết quả tất yếu của việc Khu liên hợp gang thép Hòa
Phát tại Hải Dương hoạt động ổn định và hoàn thành đầu tư 
giai đoạn II vào tháng 10/2013, tạo bước đệm để tăng công
suất thép Hòa Phát lên 1,15 triệu tấn/năm từ năm 2014.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, dự kiến năm 2014, với dấu
hiệu phục hồi của nền kinh tế, sản lượng tiêu thụ sẽ tăng
3% so với năm 2013                  

Tổng kim ngạch XKlâm sản năm 2013 đạt kỷ lục so với những năm qua, với tổng kim
ngạch XK gỗ và sản phẩm gỗ năm 2013 ước đạt 5,318 tỷ USD; tăng 15,24% so với cùng
kỳ năm 2012 Xuất khẩu mỗi tháng đạt bình quân 425 triệu USD đặc biệt là các tháng

năm 2014, DPM lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt
8.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đạt tương
ứng 1 384 tỷ đồng và 1 219 tỷ đồng Trong đó chỉ tiêu của

Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 2.178 tỷ đồng, tăng 12,06% so với
năm 2012. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2013 ước đạt 10.912 tỷ
đồng, tăng 16,25% so với năm 2012. Một số sản phẩm có giá trị sản xuất tăng cao như
Đường RS tăng 12,8%; Thủy sản chế biến tăng 21,1%; Đá xây dựng tăng 33%; Muối chế
biến tăng 49,88%; đá granit tăng 3,5%; thuốc lá điếu tăng 2,2%; điện thương phẩm tăng
11%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 60,1 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2012. Năm 2014, tỉnh
đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh sẽ đạt 2.620 tỷ đồng, tăng 20,3% so
cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 12.700 tỷ đồng, tăng 16,4%
so cùng kỳ; Tổng kim ngạch XK đạt 70 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ; Tổng kim
ngạch NK đạt 20 triệu USD.

Năm 2014: Sản xuất công nghiệp Ninh Thuận sẽ tăng 20,3%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vay ADB 50 triệu USD cho Chương trình phát triển DNNVV lần 2Năm 2013, Vinachem đạt 2.730 tỷ đồng lợi nhuận

Xuất khẩu lâm sản đạt kỷ lục với giá trị trên 5 tỷ USD 

Thép Hoà Phát tiêu thụ 698.642 tấn thép năm 2013

Năm 2014, DPM đặt mục tiêu 1.219 tỷ đồng lãi ròng hợp
nhất 

Năm 2013, Vinachem đạt doanh thu 44.102 tỷ đồng, lợi
nhuận đạt 2.730 tỷ đồng. Ngoài ra, Vinachem còn thúc đẩy
triển khai hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, với tổng giá trị
thực hiện là 8.045 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch và tăng 29%
so với năm 2012. Năm 2014, Vinachem đặt mục tiêu đạt giá
trị sản xuất công nghiệp 48.091 tỷ đồng, doanh thu 49.912
tỷ đồng, tăng 13,7% so với năm 2013 và lợi nhuận 2.971 tỷ
đồng. 
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Theo số liệu mới được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm qua 14/1, thâm hụt tài khoản
vãng lai của nước này tính đến tháng 11/2013 đã tăng gấp 3 lần so với 1 năm trước đó
mà nguyên nhân chủ yếu do sự thâm hụt lớn của cán cân thương mại. Mức thâm hụt cán
cân vãng lai của Nhật Bản tính đến tháng 11 năm ngoái là 593 tỷ yên, tăng 230% so với
tháng 11/2012. Gần 1 năm rưỡi qua, Nhật Bản đã trải qua tình trạng thâm hụt thương mại
trong trao đổi hàng hóa, dịch vụ với nước ngoài, qua đó gây áp lực lên tài khoản vãng lai.

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12/2013 tăng vượt dự đoán và thâm hụt tài khoản
vãng lai của Nhật ở mức kỷ lục khiến cho giá trị USD tăng cao so với đồng yên. Giá trị
đồng bạc xanh phục hồi sau 2 ngày sụt giảm sau khi báo cáo doanh số bán lẻ cho thấy
người tiêu dùng Mỹ chi tiêu nhiều hơn dự đoán của các chuyên gia. Việc hàng tồn kho
của Mỹ trong tháng 11/2013 tăng cũng là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế trong Q4/2013. Giá trị USD tăng 0,58% lên 103,57 JPY/USD sau khi chạm đáy 1
tháng (102,85 JPY/USD) hôm thứ 2 (13/1). 
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Nhật viện trợ gần 1 triệu USD cho 7 dự án ở Việt NamSD9 đặt mục tiêu lợi nhuận 65 tỷ đồng

kỳ năm 2012. Xuất khẩu mỗi tháng đạt bình quân 425 triệu USD, đặc biệt là các tháng
quý III đều đạt trên 450 triệu USD/tháng. Cụ thể, lượng gỗ rừng trồng trong chế biến đồ
mộc XK đã tăng 25,1% so với kế hoạch. Sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như mây, tre, cói,
thảm… ước đạt 227 triệu USD đạt 75,7 % kế hoạch; tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2012.
Tính đến hết năm 2013, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 213,2 nghìn ha; tăng
14,5% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng được khoán bảo vệ đạt 4.191 nghìn ha;
tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước.

ứng 1.384 tỷ đồng và 1.219 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tiêu của
riêng Công ty mẹ DPM là tổng doanh thu đạt 7.620 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1.302 tỷ đồng
và 1.175 tỷ đồng, cổ tức dự kiến ở mức 25%. Trong năm
2013, DPM và các công ty thành viên đã sản xuất và tiêu
thụ hơn 1,1 triệu tấn phân bón các loại, hơn 43 triệu bao bì,
gần 5.300 tấn hoá chất…

Công ty đang lên kế hoạch năm 2014 để trình ĐHCĐ tới với
một số chỉ tiêu như tổng sản lượng sản xuất 1.006 tỷ đồng,
doanh thu trên 930 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến đạt 65 tỷ
đồng. Hiện nay, SD9 đã hoàn tất nhận sáp nhập CTCP
Sông Đà 901 và đang làm thủ tục niêm yết bổ sung cổ
phiếu mới. Cũng theo ông Thắng, trong năm 2014, SD9 dự
kiến sẽ tiếp tục thoái vốn tại một số công ty con và công ty
liên kết với mức thoái vốn dự kiến là 129 tỷ đồng. Ngoài ra,
SD9 sẽ tiếp tục triển khai Dự án Thủy điện Huội Quảng và
Thủy điện Lai Châu.
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Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã ký kết khoản viện trợ không hoàn lại của
Chính phủ Nhật Bản cho 7 dự án tại Việt Nam, với tổng số tiền tài trợ gần 820.000 USD.
Các dự án được viện trợ bao gồm dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Thanh
Hóa, dự án mở rộng Trường tiểu học Tân Dân B, dự án mở rộng Trường tiểu học xã
Đoan Bái, dự án mở rộng Trạm y tế xã Bình Bộ, dự án xây dựng Trường THCS Thái
Phúc, dự án xây dựng Trường tiểu học Tam Tiến và dự án mở rộng Trường tiểu học Tân
Lập. Ngoài việc được tài trợ gần 110.000 USD, dự án cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh
viện Mắt Thanh Hóa còn nhận được sự hỗ trợ của bác sĩ Tadashi Hattori, người đã phẫu
thuật miễn phí cho hơn 10.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể và bệnh về mắt tại Việt Nam
trong nhiều năm qua.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

4.4

87

VN-Index dừng lại ở mức 526,68 điểm, tăng 4,37 điểm (0,84%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 127,523 triệu đơn vị, trị giá 1.866,05 tỷ đồng.
Toàn sàn có 117 mã tăng, 83 mã giảm và 103 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,48 điểm (0,43%) lên mức 583,07 điểm, với 12 mã
tăng giá, 9 mã giảm giá và 9 mã đứng giá. Thu hút được sự chú ý nhất
trên sàn HOSE là 2 mã SSI và ITA. Trong đó, mã ITA bất ngờ được
các nhà đầu tư gom mua rất mạnh. Khép phiên giao dịch, ITA chạm
mức giá trần và khớp được tới trên 23,05 triệu đơn vị, trong khi vẫn
còn dư mua giá trần trên 2,3 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã SSI cũng
được mua rất mạnh và có thời điểm tăng kịch trần trong phiên. Tuy
nhiên, lực bán cũng như sự thận trong của bên mua trong khoảng cuối
của phiên giao dịch đã khiến mã này rời khỏi mức giá trần và chỉ còn
tăng 5,1% lên 20.500 đồng/CP. Mã GAS sau phiên điều chỉnh hôm
qua, thì giờ đã lấy lại được sắc xanh khi tăng tới 2,8% lên 73.500
đồng/CP và khớp được trên 1,04 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh
nhất trên HOSE là AGM tăng 900 đồng (+6,98%) lên 13.800 đồng/cp.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 72,70 điểm, tăng 1,01 điểm (1,40%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 71,245 triệu đơn vị, trị giá 704,8 tỷ đồng. Toàn
sàn có 141 mã tăng, 77 mã giảm và 157 mã đứng giá. Lúc này, chỉ số
HNX30-Index tăng 3,02 điểm (2,19%), lên mức 140,93 điểm, với 20
mã tăng, 5 mã giảm và 5 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt
trên sàn HNX như VND, VCG, PVS, KLS… vẫn tiếp tục tăng giá và giữ
vững sắc xanh của chỉ số HNX-Index. Trong đó, VND tăng tới 7,7% lên
12.600 đồng/CP và khớp được 5,83 triệu đơn vị. Tương tự, KLS cũng
tăng 2,1% lên 9.600 đồng/CP và khớp được tới 5,62 triệu đơn vị. Bên
ngoài nhóm HNX-30, mã PVX đứng giá tham chiếu, nhưng vẫn là mã
khớp lệnh nhiều nhất sàn HNX, đạt trên 6,78 triệu đơn vị. Đáng chú ý,
mã NVB chỉ đứng giá tham chiếu và khớp lệnh vỏn vẹn 200 đơn vị,
nhưng lại thỏa thuận được 4 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch
là 30 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là MDC, tăng 800
đồng (+10%) lên 8.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 1.000 đơn vị.
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2,935,265 649,100

7,405,715

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 2,9 triệu đơn vị, mua vào
gần 7,4 triệu đơn vị, trong đó mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 1.198.000 đơn vị (chiếm 28,9% tổng khối lượng giao dịch),
trong khi bán ra 68.300 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 649,100
đơn vị và mua vào 2,883,900 đơn vị, trong đó mã KLS bị khối ngoại
trên HNX bán ra nhiều nhất với 250.000 đơn vị (chiếm 4,4% tổng khối
lượng giao dịch), trong khi mua vào 200.000 đơn vị.
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Nhờ hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu chứng khoán đã
giúp Vn-Index có một phiên tăng mạnh. Đóng cửa ở
mức gía cao trong phiên, Vn-Index đứng tại 526.68
điểm, tăng 4.37 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng đột
biến chỉ đứng sau phiên giao dịch ngày 21/11/2013, số
lượng khớp lệnh đạt hơn 126 triệu cổ phiếu, tương
đương với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1,830 tỷ đồng. Với
phiên giao dịch mạnh mẽ hôm nay thì kỳ vọng về việc
Vn-Index sớm vượt ngưỡng 530 điểm là có thể xảy ra.
Chỉ báo MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu, trong khi RSI cũng tăng mạnh trong
vùng quá mua và MFI tăng mạnh trong vùng này cho
thấy dòng tiền đang vào thị trường rất mạnh. Đường
giá tiếp tục duy trì phía ngoài của dải Bollinger nhưng
với đà mở rộng lên phía trên của dải này sẽ nâng đỡ
được đường giá khá tốt. Dự báo phiên kế tiếp, Vn-
Index sẽ chinh phục ngưỡng 530 điểm và thanh khoản
duy trì ở mức cao.
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Hoạt động tích cực của nhóm cổ phiếu chứng khoán và
dầu khí đã khiến đà tăng điểm mở rộng tích cực trên
sàn này cùng với thanh khoản đột biến. Chốt phiên,
HNX-Index tăng 1.4% lên 72.7 điểm. Giá trị khớp lệnh
đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng gần 40% so với phiên trước
đó. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại vẫn ủng hộ xu thế tăng
điểm khi đồng loạt các chỉ báo vẫn đang tăng. MACD
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cùng RSI cũng
tăng mạnh trong vùng quá mua. Bên cạnh đó chỉ báo
MFI tăng trở lại sau khi giảm khỏi vùng quá mua ở vài
phiên trước đó. Đường giá vẫn bám sát dải trên của
Bollinger cùng với đà mở rộng lên phía trên của đường
này thì khả năng vượt vùng 73 điểm thành công và tiến
tới ngưỡng kháng cự tiếp theo là 75 điểm. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại cho đường giá là 72 điểm.  

73 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm
515 điểm
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Phiên hôm nay cả 2 sàn đột biến về cả chỉ số và thanh khoản. Vn-Index hôm nay có lúc đạt 527.09 điểm cho
thấy chặng đường tiến tới vùng kháng cự 530 điểm đang tới gần. Chốt phiên, Vn-Index đứng tại 526.68 điểm.

THỨ NĂM

16/01/2014

Sau khi giảm mạnh nhất trong 3 tháng vào phiên trước, chứng khoán Châu Á bật lại trong phiên ngày thứ Tư
nhờ số liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tốt hơn dự đoán và sau khi Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng
toàn cầu. Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ cơ bản của nước này tăng 0,7% trong tháng 12/2013,
mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2013 và cao hơn mức dự đoán là 0,3%, giúp xoa dịu tâm lý lo ngại rằng tốc
độ tăng trưởng kinh tế có thể đang suy yếu. Trong báo cáo mới nhất của mình, Ngân hàng Thế giới nâng dự
báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3,2% cho năm nay, cao hơn mức dự báo 3% đưa ra hồi tháng 6/2013 và
cũng cao hơn mức tăng trưởng 2,4% của năm 2013. WB nâng dự báo tăng trưởng của các nước phát triển từ
2% lên 2,2%. Lúc 11h57 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên
139,19 điểm, sau khi giảm 1,5% trong phiên trước – phiên giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 9. Chỉ số Topix của
Nhật Bản tăng mạnh 1,7% sau khi đồng Yên giảm mạnh 1,2% so với USD vào phiên trước, giúp làm tăng lợi
nhuận từ nước ngoài của các công ty Nhật Bản. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Toyota Motor Corp, hãng 
chế tạo ô tô Nhật Bản có 31% doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ, tăng 1,2%. Cổ phiếu của OZ Minerals Ltd. tăng
14% sau khi công ty khai khoáng Australia này công bố sản lượng đồng và vàng cao hơn dự đoán. Cổ phiếu
của Toshiba Corp. tăng 4,8% trên thị trường Tokyo nhờ tin hãng sẽ xây dựng 3 lò phản ứng hạt nhận tại Anh.

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.

HNX-Index đứng tại 72.7 điểm, trong phiên có lúc chỉ số này đạt 73 điểm. Tổng giá trị khớp lệnh trên cả 2 sàn
đạt gần 2500 tỷ đồng cho thấy dòng tiền đang vào thị trường rất tích cực. 

Trang 4

Phiên hôm nay là ngày của nhóm cổ phiếu chứng khoán khi dòng tiền vào nhóm này tăng mạnh đột biến. Tuy
không hẳn toàn bộ nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, nhưng đây là nhóm tăng mạnh nhất, đặc biệt thanh
khoản cũng tăng rất cao. Tiêu biểu trong nhóm này là SSI, HCM, VND, BVS…Phải thấy rằng chính nhóm cổ
phiếu chứng khoán đã tạo đà tăng rộng trên cả 2 sàn. Trong khi bộ đôi ITA-KBC hôm nay cũng tạo đột biến về
thanh khoản với giao dịch giá trần của 2 cổ phiếu này khá cao. Dòng tiền vào nhóm chứng khoán vẫn được
xem là tín hiệu cho đợt sóng mới của thị trường như trong lịch sử. Và lần này sự xuất hiện trở lại của nhóm cổ
phiếu chứng khoán có thể hỗ trợ tâm lý khá tốt cho nhà đầu tư ở thời điểm ngưỡng kháng cự trung hạn 530
điểm với Vn-Index là 73 điểm với HNX-Index đang ở trước mắt. Với diễn biến như phiên nay thì xu thế ngắn
hạn vẫn rất tích cực khi chuỗi nến xanh xuất hiện liên tục trên 2 sàn. Với thanh khoản ở phiên nay có thể khẳng
định Vn-Index đã vượt đỉnh cũ của tháng 8/2013 tại vùng 515 điểm. Và hướng tới vùng kháng cự trước mắt là
530 điểm – là đỉnh của tháng 6/2013. Với diễn biến giá được đẩy lên theo từng phiên và luôn có nhịp điều chỉnh
giằng co cộng với thanh khoản tăng dần qua các phiên cho thấy thị trường hiện tại rất tích cực. Chuỗi tăng điểm
liên tiếp có thể sớm gặp nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng dài ngày nhưng khả năng giảm sâu sẽ khó xảy ra. 

Với tâm lý hiện tại vẫn rất tốt thì khả năng vượt đỉnh thành công có thể được tính tới. Tuy nhiên, sẽ xảy ra giằng
co rung lắc tại vùng kháng cự là khá cao. Và rủi ro điều chỉnh vẫn có thể xảy ra do chuỗi tăng dài ngày liên tiếp.
Vì vậy nhà đầu tư có thể chốt lời một phần danh mục khi các chỉ số tiến tới ngưỡng kháng cự 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.




