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Tổng doanh thu toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 762,86 nghìn tỷ đồng, vượt 18%
kế hoạch năm. Ông Đỗ Văn Hậu cho rằng, Tập đoàn dầu khí đóng góp 195 nghìn tỷ
đồng vào ngân sách, vượt 31,5% kế hoạch, tương đương 2,22 tỷ USD - đã góp phần
cân đối ngân sách quốc gia năm vừa qua. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, thu ngân sách
năm 2013 ước đạt trên 820 nghìn tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 1% vào phút chót. Như
vậy, đóng góp ngân sách 2013 của Tập đoàn dầu khí ở vào khoảng 24%. đại diện Tập
đoàn dầu khí cho biết tổng sản lượng sản xuất điện của Tập đoàn đạt 16,17 tỷ KWh,
tổng sản lượng sản xuất đạt 1,6 triệu tấn, trong đó Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất 820,6 
nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch năm, nhà máy Đạm Cà Mau sản xuất 781,6 nghìn tấn,
vượt 4% kế hoạch. 

Tập đoàn Dầu khí nộp ngân sách 195 nghìn tỷ đồng năm 2013

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

Thị trường xuất khẩu: Chuyển dịch tích cựcSAP: Lãi tăng 55% vẫn chưa hoàn thành kế hoạch lợi
nhuận

Nghệ An chi thường xuyên qua kho bạc 18 000 tỷ đồng trong năm 2013

Công nghiệp chế biến là nhóm hàng chủ lực trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu. Với kim
ngạch thu về hơn 93 tỷ USD, chiếm trên 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, cơ cấu các mặt
hàng xuất khẩu đặc biệt là công nghiệp chế biến đang có những chuyển dịch tích cực
phù hợp với lộ trình của Chiến lược phát triển XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020. Công
nghiệp chế biến là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất, quy mô xuất khẩu lớn nhất và là
nhóm hàng chủ lực trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Kim ngạch xuất
khẩu của nhóm hàng này trong năm 2013 ước đạt 93,18 tỷ USD, chiếm 70,5% trong
tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 25,5% so với năm 2012. 

Cảng Đồng Nai: EPS cả năm đạt 5.453 đồng/cổ phiếu

Vicem Hải Vân đã chào bán thành công 16 triệu cổ
ế

So với quý 4/2012, các chỉ tiêu kinh doanh của PDN
không có nhiều biến động. Duy nhất chỉ tiêu Chi phí quản
lý doanh nghiệp đã được Cảng Đồng Nai tiết giảm mạnh
mẽ, chỉ còn 4,3 tỷ đồng từ 8,7 tỷ đồng quý 4/2012. Nhờ
vậy, với doanh thu thuần 56,4 tỷ đồng, riêng quý 4 PDN
báo lãi 13,5 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm
trước. Lũy kế cả năm, PDN báo lãi gần 45 tỷ đồng, tăng
nhẹ 1% so với năm 2012. EPS cả năm của PDN đạt 5.453 
đồng/cp. Với kế hoạch LNTT cả năm 46 tỷ đồng, PDN đã
hoàn thành vượt mức 3,3%. �

Dù tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi nhuận sau
thuế quý 4 so với cùng kỳ nhưng SAP vẫn mới đạt 1,89 tỷ
đồng LNTT cả năm 2013 tức chưa hoàn thành kế hoạch 2
tỷ đồng. LNST cả năm 2013 đạt 1,58 tỷ đồng, tăng 55% so 
với năm 2012. Kết quả đạt được trong quý 4 và cả năm
2013 của SAP có được là nhờ công ty đã và đang theo
dõi định mức, thay đổi vật tư. Công ty cũng tiết kiệm chi
phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp.
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Nghệ An chi thường xuyên qua kho bạc 18.000 tỷ đồng trong năm 2013 phiếu giá cao

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa ký Quyết định thành lập Đoàn công tác
kiểm tra tình hình dành và sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội tại một số dự
án nhà ở và khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trên cơ sở kiểm tra thực tế
có báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất
động sản và Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản TP Hà Nội và
kiến nghị về việc sử dụng quỹ đất 20% để đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trên địa
bàn thành phố Hà Nội. 

Dow Jones 16,481.94

 Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc dùng quỹ đất 20%Cao su Tây Ninh ước đạt 255 tỷ đồng LNTT, vượt xa
kế hoạch sau điều chỉnh

Kho nợ Mỹ của Trung Quốc lớn chưa từng có

Thông qua công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, Nghệ An đã từ chối thanh toán 13 tỷ
đồng. Kho bạc Nhà nước Nghệ An năm 2013 đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế,
các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thực hiện thu thuế giá trị gia tăng 2% giá trị công
trình xây dựng cơ bản hoàn thành khi thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc Nhà nươc.
Trong năm, Nghệ An đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc Nhà nước
ước đạt 18.000 tỷ đồng. Qua công tác kiểm soát chi, kho bạc Nhà nước Nghệ An đã từ
chối thanh toán gần 3,8 tỷ đồng; đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và
vốn chương trình mục tiêu ước đạt 85% kế hoạch.

Giá phát hành 10.000 đồng/cp, cao hơn rất nhiều so với
thị giá của cổ phiếu HVX hiện tại (trên 4.000 đồng/cp).
Trong tổng số 21,46 triệu cp phát hành thêm, trên 16,4
triệu cp đã được HVX chào bán cho Vicem. Vicem là công
ty mẹ đồng thời là cổ đông lớn nhất của HVX (sở hữu
76,55% vốn điều lệ HVX). Như vậy, tổng số tiền thu được
từ đợt chào bán lần này của HVX là 164,3 tỷ đồng, vốn
điều lệ của công ty chính thức tăng lên 399,6 tỷ đồng. 
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Kết quả này không chênh lệch nhiều so với kế hoạch ban
đầu của Cao su Tây Ninh (257 tỷ đồng), nhưng đã vượt
29% kế hoạch sau điều chỉnh. Tổng doanh thu TRC ước
đạt 790 tỷ đồng, vượt 2,8% so với kế hoạch, LNTT 255 tỷ
đồng, vượt 29%. Rõ ràng, việc điều chỉnh kế hoạch kinh
doanh vào phút chót đã giúp tình hình thực hiện của Cao
su Tây Ninh có vẻ sáng sủa hơn hẳn.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Kinh tế Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng khả quan trong quý 4 

Lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc đã tăng thêm 12,2 tỷ USD trong
tháng 11/2013, đạt mức cao chưa từng có là 1.317 tỷ USD. Đây là thống kê vừa được
Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 15/1. Không chỉ có Trung Quốc tăng nắm giữ nợ Mỹ,
Nhật Bản cũng nâng mức nắm giữ tài sản này thêm 12 tỷ USD trong tháng 11, lên mức
1.186 tỷ USD. Với các mức nắm giữ như vậy, hiện Trung Quốc và Nhật Bản là hai chủ
nợ lớn nhất của Washington. Tuần này, tỷ giá đồng Nhân dân tệ đạt mức 6,0406 Nhân
dân tệ đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ Trung Quốc thống nhất tỷ giá chính thức và tỷ giá
thị trường vào cuối năm 1993 tới nay.
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Trong báo cáo lần trước của Fed chỉ có 7 trong 12 khu vực được đánh giá là tích cực.
Do kinh tế phát triển, 2/3 trong 12 khu vực có số công nhân được tuyển dụng tăng. Chi
tiêu của người tiêu dùng Mỹ cũng có chiều hướng tăng trong khi thị trường bất động sản
tiếp tục được cải thiện. Các chuyên gia dự báo mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) của Mỹ trong quý 4/2013 có thể đạt trên 3%. Đây sẽ là quý thứ hai liên tiếp GDP
của Mỹ tăng trưởng với tốc độ ấn tượng. GDP của nền kinh tế đầu tầu thế giới trong quý
3/2013 đã đạt cao nhất trong vòng hơn hai năm qua tới 4 1% so với 2 5% trong quý 2
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(Cập nhật 17h35' ngày 16/01/2014)

2,023.700.35Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

3/2013 đã đạt cao nhất trong vòng hơn hai năm qua, tới 4,1%, so với 2,5% trong quý 2
và 1,8% trong quý 1.
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VN-Index dừng lại ở mức 533,54 điểm, tăng 6,86 điểm (1,30%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 97,753 triệu đơn vị, trị giá 1.757,75 tỷ đồng.
Toàn sàn có 113 mã tăng, 97 mã giảm và 93 mã đứng giá. Riêng giao
dịch thỏa thuận, có 31 giao dịch trên HOSE với 5,96 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng, trị giá 200,28 tỷ đồng. Chỉ số VN30-Index tăng
6,39 điểm (1,1%) lên mức 589,46 điểm, với 16 mã tăng giá, 5 mã
giảm giá và 9 mã đứng giá. Nhiều mã bluechips trên sàn HOSE như
GAS, MSN, HAG, HPG… đều đã đồng loạt tăng giá khá mạnh. Đáng
chú ý nhất, mã GAS và MSN phiên hôm nay bứt phá rất mạnh và là 2
nhân tố chính giúp VN-Index tăng mạnh. Khép phiên giao dịch, GAS
tăng tới 4,8% lên 77.000 đồng/CP và khớp được 1,95 triệu đơn vị.
Trong khi đó, MSN cũng đã tăng tới 3,5% lên 89.500 đồng/CP. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là HVX tăng 300 đồng (+6,98%) lên
4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.130 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 4,57 triệu đơn vị, mua vào
gần 8,7 triệu đơn vị, trong đó mã GAS được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 1.519.860 đơn vị (chiếm 77,8% tổng khối lượng giao
dịch). Trên HNX, khối ngoại bán ra 3.647.100 đơn vị và mua vào
3.027.370 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 73,07 điểm, tăng 0,38 điểm (0,52%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,829 triệu đơn vị, trị giá 721,94 tỷ đồng.
Trong đó có 34 giao dịch thỏa thuận với 4,205 triệu cổ phiếu, trị giá
226,28 tỷ đồng. Chỉ số HNX30-Index tăng 0,95 điểm (0,67%), lên
mức 141,88 điểm, với 8 mã tăng, 14 mã giảm và 8 mã đứng giá.
Đáng chú ý nhất trên sàn HNX, mã PVX giảm mạnh 3,2% xuống
3.000 đồng/CP và bất ngờ khớp được tới 15,67 triệu đơn vị. Trong khi
đó, SHN tiếp tục tăng 7,5% lên 5.700 đồng/CP và vẫn khớp được
6,12 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các mã như VND, VCG, SHB, PVS,
NTP… đã đồng loạt tăng giá, góp phần giữ vững sắc xanh của chỉ số
HNX-Index. Mã VND tăng 2,4% lên 12.900 đồng/CP và khớp được
4,61 triệu đơn vị. PVS, SHB và VCG đều khớp được trên 1 triệu đơn
vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là SPI, tăng 400 đồng (+10%)
lên 4.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 500 đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh

Áp lực điều chỉnh ngay từ những phút đầu của phiên
đã tạm thời bị lùi lại nhờ nỗ lực tăng điểm ở nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn. Hôm nay, Vn-Index đã chính thức
vượt đỉnh hồi tháng 6/2013. Nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn tiêu biểu là cổ phiếu GAS, MSN tăng mạnh. Chốt
phiên, Vn-Index tăng 6.86 điểm lên 533.54 điểm.
Thanh khoản tuy giảm nhẹ so với phiên trước nhưng
vẫn ở mức cao cho thấy cầu thị trường vẫn ổn định.
Giá trị khớp lệnh phiên nay đạt hơn 1500 tỷ đồng. Cây
nến xanh với thân nến dài phiên nay nằm hoàn toàn
phía trên vùng kháng cự hồi tháng 6 vừa qua cho thấy
xu thế vẫn rất tích cực. Và Dải Bollinger vẫn mở rộng
lên phía trên sẽ hỗ trợ cho đà tăng giá. Đồng loạt các
chỉ báo MACD, MFI và RSI cũng tăng mạnh. Tuy
nhiên, Vn-Index cần test lại đỉnh cũ trong phiên giao
dịch tới. �

495 điểm

N
D

EX

NHẬN ĐỊNH  

505 điểm

535 điểm515 điểm

Mạnh

Yếu

Dự báo sẽ có rung lắc mạnh trong phiên kế tiếp. 
HNX-Index cũng có phiên điều chỉnh, tuy nhiên sắc
xanh vẫn quay trở lại bảng điện tử ở những phút cuối
nhờ nhóm cổ phiếu dầu khí là PVS và PVI. Chốt phiên,
HNX-Index tăng 0.38 điểm lên 73.07 điểm. Thanh
khoản phiên nay giảm nhẹ so với phiên trước đó
nhưng vẫn duy trì ở mức độ cao với giá trị khớp lệnh
đạt hơn 520 tỷ đồng. Xu thế tăng điểm vẫn duy trì trên
sàn này với đồng loạt các chỉ báo đều tăng. Chỉ báo
MACD vẫn gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu,
RSI cũng đang tăng mạnh trong vùng quá mua. Dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên và đường giá vẫn
bám sát dải trên này. Hiện tại, HNX-Index đang tiếp
cận đỉnh cũ của HNX-Index hồi tháng 7/2012 là vùng
giá 73-75 điểm. Dự báo phiên kế tiếp sẽ xảy ra rung
lắc mạnh với thanh khoản duy trì ở mức cao. �
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á biến động nhẹ trong phiên ngày thứ Năm khi cổ phiếu tài chính giảm trong khi chứng
khoán Nhật đảo chiều. Lúc 12h37 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng
0,1% lên 139,43 điểm, sau khi có lúc giảm 0,1% và tăng 0,3% trước đó. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm
0,3% sau khi có lúc tăng 0,8% nhờ đơn hàng máy móc của nước này tốt hơn dự báo. Cổ phiếu khối tài chính
giảm 0,3%, mức giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm ngành thuộc chỉ số MSCI. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ
phiếu của China South City Holdings Ltd. tăng vọt 58% trên thị trường Hồng Kông khi Tencent Holdings Ltd.
cho biết họ sẽ mua cổ phiếu của công ty điều hành trung tâm logistic này. Cổ phiếu của Newcrest Mining Ltd.
tăng 7% sau khi hãng sản xuất vàng lớn nhất Australia cho biết sản lượng vàng của hãng đứng ở ngưỡng
trên của dự báo.
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Cả 2 chỉ số tiếp tục chinh phục ngưỡng cao mới ở phiên hôm nay. Trong khi VN-Index đã vượt đỉnh hồi tháng
6/2013 lên 533.54 điểm, thì HNX-Index đang tiếp cận đỉnh hồi tháng 7/2012 tức vùng giá 73-75 điểm. Thanh
khoản cả 2 sàn duy trì ở mức cao sẽ hỗ trợ cho xu thế hiện tại. Tuy nhiên việc xảy ra rung lắc sẽ còn duy trì
trong các phiên kế tiếp. 

THỨ SÁU

17/01/2014

Vn-Index có chuỗi tăng điểm dài nhất trong một năm qua với 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong hai tuần đầu
ủ ă 2014 V I d liê t bứt hát đ 2 ỡ khá khó t t ốt ột ă là
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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 trên hai sàn hiện tại vẫn rất tốt khi mà cả 2 chỉ số tiếp tục tiến lên ngưỡng cao mới cùng thanh khoản ở
mức cao. Với nhà đầu tư thận trọng nên chốt một phần danh mục khi các chỉ số này tiếp cận ngưỡng kháng
cự trong các phiên tới. Và thực hiện mua lại sau khi test vượt đỉnh thành công. Trong các phiên tới, cả 2 sàn
sẽ tiếp tục xảy ra rung lắc mạnh.  �

Trang 4

của năm 2014, Vn-Index liên tục bứt phát được 2 ngưỡng kháng cự khó vượt trong suốt một năm qua là
ngưỡng 515 điểm và 530 điểm nhờ cầu từ khối ngoại và nhóm cổ phiếu bluechips. Tuy nhiên ở phiên nay,
mặt bằng giá chung của thị trường đều giảm nhẹ, đà tăng của Vn-Index hôm nay được duy trì nhờ nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn và VN30 như GAS, MSN, HAG, HPG, HSG, DPM. Nhóm cổ phiếu này đã giúp kéo chỉ số
cũng như giảm áp lực bán ở nhóm cổ phiếu còn lại. Vượt đỉnh thành công hôm nay có thể hỗ trợ tâm lý cho
các phiên kế tiếp. Tuy nhiên, để xác nhận Vn-Index thực sự bứt phá thành công thì cần phải có vài phiên test
lại và sẽ xảy ra rung lắc trong vài phiên tới. Chúng tôi đánh giá rung lắc nhẹ ở phiên nay không đáng lo ngại
và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ thay nhau đỡ nhịp thị trường cũng như kéo chỉ số sẽ là động lực cho Vn-
Index vượt qua ngưỡng này nhanh chóng hơn. Trong khi bên sàn HNX, cổ phiếu PVS tiếp tục tăng mạnh đã
giúp HNX-Index lấy lại được sắc xanh. Tuy nhiên hầu hết các mã trên sàn này đã bị điều chỉnh ở phiên nay.
HNX-Index đang tiếp cận vùng đỉnh cũ, vì vậy xảy ra rung lắc mạnh trong phiên tới khi chỉ số này tiếp cận
vùng giá 73-75 điểm. �

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.




