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Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng RON 92 sẽ xuống 17.880 đồng/lít với mức điều chỉnh giảm 
kỷ lục 2.050 đồng/lít. Cụ thể, xăng RON 92 giảm 2.050 đồng/lít, dầu diesel giảm 1.420
đồng/lít, dầu hỏa giảm 1.570 đồng/lít. Sau khi giảm giá với mức như trên, giá xăng dầu
bán lẻ ra thị trường lần lượt như sau: xăng RON 92 giá 17.880 đồng/lít, dầu diesel giá
16.990 đồng/lít, dầu hỏa giá 17.400 đồng/lít. Đây là lần thứ 12 giá xăng dầu giảm liên
tiếp. Mức giảm lần này cũng là mức giảm sâu nhất kể từ đầu năm đến nay.Tính từ đầu
năm đến nay, giá xăng đã giảm tổng cộng là 7.760 đồng/lít.

Xăng giảm kỷ lục từ 15 giờ chiều nay, chỉ còn 17.880 đồng/lít 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Sau khi giao dịch được thực hiện,TGIT - Templeton
Frontier Markets Fund đã giảm sở hữu tại PVS từ 3,42%
(15.297.824 cổ phiếu) xuống còn 3,17% (14.155.824 cổ
phiếu) từ ngày 12/12/2014. Như vậy, nhóm Vietnam
Investment đã giảm sở hữu tại PVS từ 6,05% (27.020.870
cổ phiếu) xuống còn 5,92% (26.440.870 cổ phiếu).

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Việt Nam quay trở lại nhập siêu gần nửa tỷ USD nửa đầu tháng 12 

Chi phí xây dựng ở Việt Nam thấp nhất khu vực 

Từ 1-15/12, Việt Nam nhập siêu 474 triệu USD. Lũy kế đến 15/12, Việt Nam xuất siêu
2,39 tỷ USD, giảm so với mức 2,88 tỷ USD đến cuối tháng 11. Lũy kế từ đầu năm đến
hết tháng 12, kim ngạch xuất khẩu đạt 142,68 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2013,
trong khi nhập khẩu đạt 140,29 tỷ USD. Đến 15/12, Việt Nam xuất siêu 2,39 tỷ USD,
giảm so với mức 2,88 tỷ USD đến cuối tháng 11. Đóng góp lớn nhất vào kim ngạch xuất
khẩu trong nửa đầu tháng 12 là điện thoại các loại và linh kiện với 914 triệu USD. 

HVG tiếp tục đầu tư hơn 300 tỷ đồng xây thêm 3 nhà
máy chế biến cá tra
Trong tháng 12, HVG cũng phát hành thành công 1.000 tỷ
đồng trái phiếu, thanh toán trong vòng 3 năm. Số tiền này
được HVG dùng để tiếp tục đầu tư dài hạn cho chương
trình mở rộng sản xuất nhà máy thức ăn, nuôi trồng, chế
biến sản phẩm cá tra, tôm xuất khẩu. HVG cho biết mặc
dù tình hình thị trường gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả
kinh doanh năm 2014 vẫn đạt tổng doanh số gần 15.000 tỷ
đồng, cao hơn 30% so với năm 2013.

TDC sẽ phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu đầu tư dự
án bất động sản 

PVS: Nhóm quỹ Templeton Frontier Markets Fund 

Sở dĩ chi phí xây dựng ở Việt Nam thấp nhất so với các nước trong khu vực là do chi phí
nhân công thấp và chi phí nguyên vật liệu khá rẻ. Đơn cử: với phân khúc căn hộ, chi phí
cho mỗi mét vuông xây dựng tại Việt Nam là 640 USD/m2, trong khi con số này tại Thái

Trái phiếu được phát hành có kỳ hạn 5 năm và thuộc loại
có tài sản đảm bảo. CTCP Kinh doanh và phát triển Bình
Dương sử dụng vốn thu được đề đầu tư dự án Phú Chánh
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FLC đầu tư ít nhất là 90 tỷ đồng vào Công ty Địa ốc
Nhà ga T2 có tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD, trong đó sử dụng 2/3 là vốn ODA
của Nhật Bản. Từ 4h ngày 31/12/2014, tất cả các chuyến bay quốc tế của Vietnam
Airlines đi, đến sân bay Nội Bài sẽ chính thức khai thác tại nhà ga mới T2, thay cho nhà
ga T1 hiện nay. Tại nhà ga mới T2, Vietnam Airlines sẽ triển khai tổng số 48 quầy làm
thủ tục cố định và có thể mở rộng thêm 12 quầy khi cần, nâng số quầy làm thủ tục lên
gấp đôi so với khả năng cung ứng ở nhà ga T1 hiện nay. Các quầy làm thủ tục của
Vietnam Airlines được bố trí cùng khu vực với quầy vé máy bay tạo thuận lợi cho hành
khách.

Dow Jones 17,804.80

Ga hàng không hiện đại nhất Việt Nam hoạt động từ 31/12/2014 

Dầu mất giá có thể khiến căng thẳng địa chính trị gia tăng 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

cho mỗi mét vuông xây dựng tại Việt Nam là 640 USD/m2, trong khi con số này tại Thái
Lan là 780 USD/m2, Philippines là 910 USD/m2. Ở phân khúc căn hộ cao cấp, con số
này của Việt Nam là 810 USD, trong khi đó tại Malaysia là 1.078 USD, Thái Lan là 1.105
USD, Philippines là 1.225 USD và Trung Quốc là 1.763 USD trên mỗi m2 nhà. Biên độ
lợi nhuận ngành xây dựng Việt Nam thời gian qua có chiều hướng đi xuống. Lợi nhuận
ngành xây dựng năm 2012, 2013 giảm xuống 5%, năm 2014 là 4% và dự kiến năm 2015
cũng ở mức 4%.

Dương sử dụng vốn thu được đề đầu tư dự án Phú Chánh
C, D và dự án Dragon Hill. Lãi suất 2 kỳ đâu là 12%/ năm,
các kỳ sau được tính thả nổi (bằng lãi suất tham chiếu tính
dựa trên lãi suất huy động + 4%/ năm). Lãi được thanh
toán sau mỗi 6 tháng. TDC sẽ sử dụng dòng tiền từ hoạt
động kinh doanh để chi trả nghĩa vụ trả nợ.

+52.17

S&P 500

Thời gian thực hiện trong tháng 12/2014. Theo đó, khối
lượng cổ phần mà FLC nhận chuyển nhượng tại Star Hà
Nội là không thấp hơn 75% vốn điều lệ của Star Hà Nội
(120 tỷ đồng), tương đương mức đầu tư thấp nhất là 90 tỷ
đồng. Thời gian nhận chuyển nhượng dự kiến trong tháng
12/2014. Trong năm 2014, FLC đã lần lượt thành lập các
công ty con tại Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa.

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Nga tăng dự trữ vàng tháng thứ 8 liên tiếp 

Giá dầu đã giảm 40% từ mức đỉnh hồi tháng 6 là tin tốt đối với kinh tế toàn cầu nhưng có
thể “làm tăng rủi ro địa chính trị” nếu giá dầu duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, BoE
cho biết trong báo cáo. Giá dầu giảm cũng ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ vọng lạm phát tại
eurozone. Việc này có thể khiến tăng trưởng thu nhập danh nghĩa chậm lại, làm tăng
gánh nặng nợ hiện có. Theo BoE, các hãng dầu khí chiếm 13% thị trường trái phiếu lãi
suất cao và việc các hãng này phá sản có thể gây ra tình trạng mất thanh khoản trên thị
trường trái phiếu.
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Lượng vàng dự trữ của Nga đã tăng tháng thứ 8 liên tiếp ngay cả khi nước này phải sử
dụng dự trữ ngoại hối để ngăn đà mất giá của ruble. ính đến 1/12/2014, dự trữ vàng của
nga tăng lên 38,2 triệu ounce từ 37,6 triệu ounce 1 tháng trước, ngân hàng trung ương
nước này công bố hôm 19/12 trên website. Tuy nhiên, giá trị vàng dự trữ tính theo USD
giảm 85 triệu USD. Tổng dự trữ ngoại hối của Nga tháng 11 giảm 9,7 tỷ USD xuống
418,9 tỷ USD, thấp nhất kể từ 2009. Dự trữ vàng của Nga tăng 3 lần từ năm 2005 và
hiện đạt 1.188 tấn, cao nhất kể từ 1993. Số liệu công bố vào tháng 1/2015 sẽ cho thấy
những thay đổi trong khối lượng vàng dự trữ tháng 12 của Nga

+79.79

+49.51 4,291.16

(Cập nhật 17h00 ngày 22/12/2014)
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Trang 1

những thay đổi trong khối lượng vàng dự trữ tháng 12 của Nga.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

537.54

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

2,299.89

58

98,812,658
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Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới, VN-Index tăng 14,45 điểm
(+2,76%), đóng cửa ở mức cao nhất ngày 537,54 điểm với 172 mã
tăng, trong khi số mã giảm chỉ là 58 mã. VN30-Index cũng tăng tới
16,95 điểm (+2,97%), lên 587,56 điểm. Do bên bán tiết cung, nên
thanh khoản hôm nay khá thấp. Tổng khối lượng giao dịch đạt 96,83
triệu đơn vị, giá trị 2.224,43 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận đóng
góp gần 1 nửa, với 26,43 triệu đơn vị, giá trị 1.022,26 tỷ đồng. Trên
HOSE, đà tăng trần của PVD, STB được duy trì vững chắc với lượng
dư mua giá trần khá lớn, trong khi sắc tím cũng chính thức xuất hiện ở
HPG, BVH và thậm chí cũng đã xuất hiện ở GAS, trong khi VCB, EIB
nới rộng thêm đà tăng. Ngoài ra, mức tăng mạnh còn được ghi nhận ở
nhiều bluechip khác như MSN, FPT, DPM, KDC…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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1.23

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, sau 5 phiên bán ròng liên tiếp, với tổng giá trị bán ròng
đạt hơn 490 tỷ đồng, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 167,5 tỷ đồng.
Top mua ròng là MWG, CNG, VIC, PVD, GAS. Top bán ròng là SSI,
HVG, KBC, HAG. Trên sàn HNX, sau phiên bán ròng khá mạnh hôm
qua, khối ngoại cũng đã mua ròng trở lại hơn 5,3 triệu cổ phiếu, tương
ứng khối lượng mua ròng đạt 161.262 cổ phiếu. Top được mua ròng
trên sàn này là PVS SHB

HNX-Index cũng đóng cửa ở mức cao nhất ngày 82,55 điểm, tăng 1,23
điểm (+1,51%) với 143 mã tăng và 56 mã giảm. HNX30-Index tăng 3,56
điểm (+2,26%), lên 161,09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,37
triệu đơn vị, giá trị 557,72 tỷ đồng. Trong khi PVS nới rộng đà tăng
thêm 3 bước giá thành 1.900 đồng (+7,45%), lên 27.400 đồng với 3,29
triệu đơn vị được khớp, thì PVC vẫn duy trì mức tăng 1.000 đồng
(+3,95%) như phiên sáng. Trong khi đó, PVE lại đóng cửa trong sắc tím
và còn dư mua giá trần. Mã có thanh khoản tốt nhất sàn HNX là KLF
cũng chỉ còn duy trì mức tăng tối thiểu khi chốt phiên với 8,44 triệu đơn
vị được khớp, trong khi FIT leo lên mức cao nhất trong ngày 23.000
đồng, tăng 1.300 đồng (+5,99%).

BÁN 3,265,870 487,380

Trang 2

trên sàn này là PVS, SHB.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Phục hồi phiên thứ hai liên tiếp, Vn-Index tăng 14.45
điểm lên 537.54 điểm. Trạng thái tiết cung xuất hiện dẫn
tới thanh khoản giảm mạnh so với phiên hôm qua, khối
lượng khớp lệnh chỉ còn hơn 70 triệu đơn vị. Với phiên
tăng mạnh hôm nay đã khiến một loạt các chỉ báo phục
hồi lên vùng quá bán như RSI, STO. Trong khi chỉ báo
MACD tạm chững lại đà giảm và phục hồi nhẹ. Mặc dù
vậy dải Bollinger vẫn đang mở rộng xuống phía dưới
cho thấy xu thế giảm vẫn hiện hữu. Nhịp phục hồi kỹ
thuật này có thể kéo dài sang phiên tới, tuy nhiên với
thanh khoản thấp như hiện tại thì sẽ không kéo dài lâu.
Ngưỡng kháng cự gần nhất là 540 điểm và xa hơn là
560 điểm. 

NHẬN ĐỊNH  
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
580 điểmMạnh 505 điểm

530 điểm

Mạnh

Yếu

Mặc dù tăng mạnh ở phiên nay và đóng cửa ở mức
điểm cao nhất trong phiên, HNX-Index đứng tại 82.55
điểm, nhưng cây nến xanh thân dài phiên nay vẫn dao
động quanh 3 cây nến của tuần trước cho thấy trạng
thái giằng co trên sàn này. Chỉ báo RSI và STO phục hồi
từ vùng quá bán, trong khi MFI lại biến động đi ngang
cho thấy dòng tiền vẫn chưa quay trở lại thị trường.
MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu và mang giá trị âm cho xu thế giảm giá. Dải
Bollinger vẫn đang mở rộng phía dưới cho xu thế giảm
còn hiện hữu. Ngưỡng kháng cự hiện tại với HNX-Index
là 83 điểm, và xa hơn là 85 điểm. 

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 22/12, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương ghi nhận 3 phiên tăng điểm
mạnh nhất trong 1 năm qua. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 137,9 điểm vào lúc 16h27 tại
Hong Kong sau khi tăng mạnh nhất 2 tháng trong ngày 19/12. Giá dầu phục hồi cùng với cam kết kiên trì trong
việc nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phần nào thúc đẩy tâm lý đầu tư trên thị trường chứng
khoán. Các thị trường chứng khoán lớn tại châu Á cũng tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần này. Theo đó,
S&P/ASX 200 của Australia tăng 1,9%, Nikkei 225 của Nhật bản tăng 0,08%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%,
Straits Times của Singapore tăng 1,4%. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn tăng điểm do
giới đầu tư liên tục rót vốn mạnh vào các công ty lớn, đẩy khối lượng và mức biến động giao dịch lên cao. Chỉ
số Shanghai Composite tăng 0,6% trong khi Hang Seng của Hong Kong tăng 1,3%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 23/12/2014

Tăng mạnh trong phiên đầu tuần sau khi một loạt các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu quá bán ở cuối tuần trước.
Vn-Index có mức tăng mạnh nhất sau sự kiện biển đông, tăng tới hơn 14 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt
giảm mạnh khi tình trạng tiết cung xuất hiện. Tâm lý hiện tại bớt xấu đi và nhịp phục hồi kỹ thuật còn tiếp diễn
trong phiên tới nhưng áp lực bán sẽ sớm trở lại

THỨ BA

23/12/2014
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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.

Chúng tôi cho rằng, thị trường chưa có cơ sở để cân bằng. Do đó nhịp phục hồi là cơ hội cho nhà đầu tư nắm
giữ nhiều cổ phiếu hoặc thực hiện lướt sóng có thể bán ra và chờ mua lại ở mức giá thấp hơn. Trong khi những
nhà đầu tư ngắn hạn mua mới thì chưa nên mở vị thế mua trong phiên tới. 

trong phiên tới, nhưng áp lực bán sẽ sớm trở lại. 

Trang 4

Nhóm cổ phiếu dầu khí dẫn đầu là PVD, GAS đồng loạt tăng trần ngay từ đầu giờ sáng đã tạo nên tâm lý hưng
phấn cho thị trường. Đồng loạt các mã dầu khí cùng nhóm ngành khác tăng mạnh trong điều kiện bên bán giảm
hẳn lượng bán ra trong phiên hôm nay. Thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm phiên thứ 3 liên
tiếp, nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu năng lượng, cùng với giá dầu tạm thời phục hồi nhẹ đã khiến cho cầu
bắt đáy nhóm cổ phiếu dầu khí trên thị trường quay trở lại. Việc nhóm này đã có mức giảm tới hơn 40%, mức
giảm này lớn hơn thị trường đã khiến cho hệ số p/e của nhóm này đã về mức hấp dẫn. Chúng tôi đánh giá nhịp
phục hồi này có thể không kéo dài, nhưng phần nào giúp thị trường tạm chững lại đà giảm. Có lẽ chưa có câu
trả lời cho việc đâu sẽ là đáy, và áp lực bán sớm quay trở lại trong phiên kế tiếp. Rủi ro hiện tại là giá dầu thế
giới tiếp tục giảm, xu thế chung của cổ phiếu năng lượng trên thế giới đều giảm mạnh. Trong điều kiện thị
trường chứng khoán Việt Nam lại rất thận trọng khi hiệu lực bắt đầu của thông tư 36 đang tới gần. 

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.




