
Hiện 90% cổ phần của Vinacafe Biên Hòa nằm trong ba tổ
chức là Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan với
53,2%, tiếp đến là Gaoling (23,3%) và Tổng Công ty Cà

Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(mã CTG-HOSE) Phạm Huy Hùng cho biết, hết năm
2013, lợi nhuận trước thuế của Vietinbank ước đạt 7.700
tỷ đồng, tổng tài sản tăng 13%, tín dụng tăng 11% so với
năm 2012. Về chất lượng tín dụng, theo chủ tịch
Vietinbank, năm qua ngân hàng kiểm soát tài sản rất tốt
và nợ xấu đã giảm rõ rệt về dưới 1% trên tổng dư nợ.

Sau khi hợp nhất và chấp thuận chuyển đổi 600 tỷ trái
phiếu thành cổ phần MBS, MB hiện nắm giữ khoảng hơn
80% vốn của MBS. Ngày 31/12/2013, UBCK đã có văn
bản chấp thuận cho MBS tăng vốn điều lệ từ 621 tỷ đồng
lên 1.221 tỷ đồng. Việc chuyển đổi trái phiếu này sẽ giúp
MBS giảm bớt gánh nặng chi phí lãi vay hàng năm cho
Trái chủ và từ đó sẽ có nguồn vốn để kinh doanh.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 12/2013 đã có 10 phiên đấu thầu,
huy động được 17.287 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP). Trong đó Kho bạc Nhà
nước huy động được hơn 11.589 tỷ đồng; Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lãi suất cho vay gói 30.000 tỷ giảm còn 5%/nămMB chuyển đổi trái phiếu, MBS tăng vốn gấp đôi lên 

Hơn 17 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động tháng 12/2013

Chiều nay (2/1), NHNN đã quyết định giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2014 còn
5%/năm. Như vậy, mức lãi suất mới áp dụng các đối tượng vay theo diện được hỗ trợ
nhà ở giảm 1% so với mức lãi suất áp dụng trong năm 2013. Đến nay, NHNN xác nhận
bằng văn bản về việc đăng ký hợp đồng cho vay đối với 11 doanh nghiệp với số tiền
1.127 tỷ đồng. Có 6 doanh nghiệp đã được giải ngân số tiền 205 tỷ đồng. Như vậy, tính
đến giữa tháng 12/2013, gói 30.000 tỷ cho vay hỗ trợ nhà ở mới giải ngân được 555 tỷ
đồng, trong tổng số 1.654 tỷ đồng cam kết.

Vietinbank ước đạt 7.700 tỷ đồng lợi nhuận năm 2013 

Quỹ đầu tư của Trung Quốc thành cổ đông lớn của 
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Điểm nổi bật của Nghị định 209/2013/NĐ-CP là từ ngày 1/1/2014, sẽ có thêm nhiều
trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Nghị định đã quy định chi tiết những
nội dung của Luật mới được Quốc hội giao thẩm quyền cho Chính phủ như: Hướng dẫn
chi tiết về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư và xuất khẩu, nâng thời hạn hoàn thuế
GTGT từ 3 tháng lên 12 tháng hoặc 4 quý và cơ chế hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới 
chưa có doanh thu; xác định mức doanh thu hàng hoá, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh
doanh không chịu thuế GTGT là từ 100 triệu đồng trở xuống.

Từ 2014, nhiều trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Đường sắt cao tốc được thi công từ 2010 sẽ kéo dài 270 km nối Thẩm Dương tới Đan
Đông cách Triều Tiên ở bên kia con sông Áp Lục. Trung Quốc sẽ mở tuyến đường sắt
cao tốc tới biên giới Triều Tiên vào 2015, theo tin báo chí Trung Quốc hôm thứ năm
2/1/2014. Đây là dấu hiệu Trung Quốc vẫn giữ cam kết cải thiện quan hệ kinh tế và
thương mại với quốc gia hạt nhân bị cô lập này. Tối đa có tới 80% thương mại Trung
Quốc-Triều Tiên đi qua thành phố Đan Đông, gần một vùng đặc khu kinh tế của Triều
Tiên trên đảo Hwanggumpyong. Trung Quốc đã khuyến khích phát triển 3 đặc khu kinh
tế ở Triều Tiên với hy vọng tận dụng nguồn lao động giá rẻ và khuyến khích láng giềng 
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Trung Quốc mở tuyến đường sắt cao tốc tới biên giới Triều Tiên vào 2015

Chỉ số PMI lĩnh vực sản xuất của khu vực Eurozone tháng 12 tăng 52,7 điểm, đạt mức
tăng trưởng cao nhất kể từ tháng 5/2011. Chỉ số PMI tháng 12 của Đức, nền kinh tế lớn
nhất khu vực Eurozone đạt 54,3 điểm, tăng so với 52,7 điểm trong tháng 11. Trong khi
đó chỉ số PMI tháng 12 của Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực giảm so với
tháng 11 là 47,0 điểm và ở mức thấp nhất trong 7 tháng qua. Mặc dù còn nhiều lo ngại,
nhưng sản xuất của các nước ngoại vi khu vực Eurozone đã cho thấy dấu hiệu của tăng
trưởng trong tháng cuối năm 2013. 
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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phê Việt Nam (12,8%). Theo tin từ Sở giao dịch chứng
khoán TP.HCM, Gaoling Fund vừa mua thành công 6,2
triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (Mã
CK: VCF), tương đương 23,33% vốn điều lệ của công ty.
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HĐQT công ty đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh đạt
được năm vừa qua. So với kế hoạch đề ra, công ty đã
hoàn thành vượt mức từ 2 đến 9%. Riêng LNST, năm
2013 CNG ước đạt 123 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch
ĐHCĐ giao phó. Với thành tích đạt được năm 2013,
HĐQT đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 với các
chỉ tiêu tương đối cẩn trọng. Mặc dù đề ra mức sản lượng
tiêu thụ và doanh thu cao hơn so với 2013.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo đó, NHNN sẽ xem xét để điều chỉnh tỷ giá linh hoạt, một mặt hỗ trợ xuất khẩu,
đảm bảo mặt bằng chung để không ảnh hưởng tới lạm phát. Biên độ điều chỉnh trong
năm 2014 sẽ không quá 2%. Như vậy, kết thúc năm 2013, tỷ giá liên ngân hàng ở mức
21.036 đồng/USD và các NHTM mua vào ở mức 21.085 đồng/USD, bán ra 21.125
đồng/USD. Đánh giá về giải pháp điều hành tỷ giá ngoại tệ năm 2013, Thống đốc NHNN
Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, năm qua, NHNN điều chỉnh tỷ giá là 1% và dự kiến thị
trường sẽ tự điều chỉnh thêm khoảng 1% nữa, thì vẫn nằm trong kiểm soát. 

Dow Jones 16,441.35

Một năm bình yên nữa cho tỷ giá CNG: Cả năm ước đạt 123 tỷ đồng lợi nhuận, cán đích
kế hoạch 2013

Sản lượng công nghiệp khu vực Eurozone tăng cao trong tháng cuối năm 2013

y ộ g ợ ỷ g; g g ệ y ộ g
được 4.648 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 1.050 tỷ đồng. Khối
lượng trái phiếu huy động trên thị trường sơ cấp tháng 12 tăng nhẹ so với tháng 11
(11,4%). Lãi suất huy động của trái phiếu kỳ hạn 2 năm dao động trong khoảng 7,10-
8,45%/năm, lãi suất trái phiếu 3 năm trong khoảng 7,43-8,50%/năm.
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VN-Index tăng nhẹ 0,86 điểm (tương đương tăng 0,17%) lên 505,37
điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 55,6 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch là 813,4 tỷ đồng. VN-Index phiên hôm
nay tiếp tục chịu ảnh hưởng từ áp lực chốt lời sớm. Tuy nhiên, nhờ nỗ
lực bứt phá trở lại của một số cổ phiếu lớn như VNM, VIC, VCB,
BVH... chỉ số lại túc tắc đi lên vào cuối phiên chiều và có được sắc
xanh nhẹ. Toàn sàn có 97 mã tăng giá, 78 mã đứng giá tham chiếu và
102 mã giảm giá. Trong nhóm các cổ phiếu lớn: VNM tăng 1.000 đồng,
VIC và VCB tăng 500 đồng, BVH tăng 100 đồng; GAS và MSN cùng
giảm 500 đồng...FLC dẫn đầu sàn về thanh khoản với hơn 5,1 triệu cổ
phiếu được chuyển nhượng thành công. Tiếp đó là MCG đạt hơn 2,47
triệu cổ phiếu; HQC đạt hơn 2,41 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, HNX-Index chỉ còn tăng rất nhẹ
0,04 điểm (tương đương 0,06%) đứng ở 67,97 điểm. Sắc đỏ ngự trị và
bao phủ ở phần lớn thời gian giao dịch. Đóng cửa, bảng điện tử ghi
nhận 90 mã giảm, 89 mã tăng và 75 mã đứng giá. Chốt phiên, tổng
khối lượng giao dịch toàn sàn đạt gần 49,7 triệu đơn vị, tương đương
giá trị giao dịch là 265 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt tiếp tục phân
hóa về giá: VCG tăng 200 đồng; ACB tăng 100 đồng; KLS và SHB
dừng mốc tham chiếu; BVS, PVS, SCR, VND đồng loạt giảm 100
đồng...Cổ phiếu ấn tượng PVX đầu phiên tăng rất mạnh với hơn 1 triệu
cổ phiếu được khớp giá trần. Tuy nhiên, áp lực bán ra quá lớn đã kéo
lui giá cổ phiếu này. Đóng cửa, PVX giảm 100 đồng xuống 3.200
đồng/cổ phiếu. Giao dịch thành công vọt lên đạt gần 15,5 triệu đơn vị,
dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. Các mã kế tiếp giao dịch không có gì
nổi bật: SCR đạt hơn 2,5 triệu đơn vị, FIT đạt gần 1,4 triệu đơn vị

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại cũng hạn chế giao dịch trong những ngày đầu năm. Tuy
mua ròng về khối lượng trên 2 sàn nhưng lượng mua vào rất thấp.
Trên sàn Hose, NĐTNN chỉ mua vào hơn 1.5 triệu đơn vị, bán ra
815.718 đơn vị. Xét về giá trị, trên sàn Hose, NĐTNN mua vào nhiều
nhất GAS và CII. Bên sàn HNX, khối ngoại mua vào nhiều nhất là PVS,
tiếp đến là SHB.

0.04

TỔNG QUAN GD NĐTNN

89

90

75

264.64

40,653,861

1,564,918

Á

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

396,779

67.97

TỔNG KL

Trang 2

BÁN 815,718 313,272



Diễn biến phiên giao dịch hôm nay, Vn-Index tuy kết
thúc bằng cây nến xanh nhưng cây nến ngắn này cho
thấy xu thế thận trọng vẫn duy trì. Đường giá vẫn dao
động ở sát dải giữa của Bollinger cho xu thế đi ngang
trên sàn này còn tiếp diễn. Chốt phiên, Vn-index tăng
nhẹ 0.86 điểm lên 505.37 điểm với thanh khoản sụt
giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 700 tỷ
đồng. Với phiên ngày hôm nay thì đường giá vẫn vận
động ở nữa dưới của dải Bollinger và hiện tại đang dao
động sát dải giữa của Bollinger. Các chỉ báo như RSI
và STO thì vận động đi ngang trong vài phiên nay, trong
khi MACD vẫn đang trong đà giảm và hiện tại đã mang
giá trị âm cho tín hiệu bán ra. Tuy nhiên hiện tại dải
Bollinger vẫn đang co hẹp với dải dưới ở 500 điểm và
dải trên ở 513 điểm. Đường giá vẫn nằm phía trên
đường MA(50) có thể hỗ trợ tâm lý cho xu thế trung
hạn. Trong tuần tới, giao dịch tiếp tục giằng co trong
biên độ hẹp quanh ngưỡng 505 điểm, ngưỡng hỗ trợ
gần nhất là 500 điểm
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Diễn biến trong phiên thứ 2 của năm mới cũng không
có sự khác biệt so với phiên trước đó. Đóng cửa, HNX-
Index tăng nhẹ 0.04 điểm lên 67.97 điểm. Thanh khoản
duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng còn bao
trùm. Diễn biến ở phiên hôm nay không làm thay đổi
các chỉ báo kỹ thuật hiện tại. Lúc này MFI và RSI đang
vận động hẹp sát ngưỡng quá mua cho thấy dòng tiền
chưa rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên MACD lại đang
cắt xuống dưới đường tín hiệu cho thấy tín hiệu bán ra
trên sàn này. Dải Bollinger vẫn đang mở rộng lên phía
trên mở đường cho xu thế tăng giá. Hiện tại HNX-Index
vẫn dao động trong kênh từ 67-69 điểm và ngưỡng 67
điểm đã giữ vai trò hỗ trợ khá tốt. Hiện tại ngưỡng 69
điểm vẫn là ngưỡng cản trước mắt của chỉ số này. 

72 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh

gần nhất là 500 điểm.
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YếuYếu 67 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Không có khác biệt gì so với phiên hôm qua khi tâm lý thận trọng vẫn duy trì. Đóng cửa phiên giao dịch hôm
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Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên cuối tuần, hướng tới mức đóng cửa thấp nhất trong 2 tuần sau khi
chứng khoán Mỹ trượt khỏi mức cao kỷ lục và hoạt động ngành dịch vụ của Trung Quốc giảm. Lúc 15h06 giờ
Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản giảm 1,1% xuống 460,09 điểm, hướng tới
phiên đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 20/12. Thị trường Nhật Bản vẫn đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Giới
phân tích nhận định thị trường đi xuống sau khi số liệu cho thấy chỉ số PMI ngành dịch vụ của Trung Quốc giảm
từ 56 điểm xuống 54,6 điểm trong tháng 12. Ngoài ra, thị trường còn chịu áp lực khi các nhà quản lý quỹ đang
chốt lãi. Cổ phiếu của Industrial & Commercial Bank of China Ltd., ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, giảm 2,7%
trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu của Woodside Petroleum Ltd., công ty sản xuất dầu khí lớn thứ hai
Australia, giảm 1,1% trên thị trường Sydney sau khi giá dầu thô giảm mạnh. Cổ phiếu của Celltrion Inc tăng
6,4% sau khi hãng dược phẩm Hàn Quốc này nói cổ đông lớn nhất của hãng đang đàm phán với những người
mua tiềm năng.

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 g p q ý g y g p g
nay, cả 2 sàn xanh nhẹ khi Vn-Index đóng cửa ở 505.37 điểm và HNX-Index đóng cửa ở 67.97 điểm. Diễn biến
giao trên 2 sàn vẫn giằng co trong biên độ hẹp với thanh khoản sụt giảm mạnh

 
Giao dịch phiên hôm nay vẫn lình xình và chưa thực sự có điểm sáng nào. Thị trường chỉ tăng điểm ở một số
mã và dòng tiền tiếp tục thận trọng trong giai đoạn không có thêm thông tin hỗ trợ như hiện nay. Thanh khoản
toàn thị trường sụt giảm mạnh cho thấy không nhiều nhà đầu tư hào hứng tham gia thị trường ở giai đoạn hiện
tại, ngoài một vài cổ phiếu có tính đầu cơ cao vẫn duy trì được đà tăng thì đa số các nhóm cổ phiếu đều chịu
áp lực bán ra về cuối phiên. Có thể thấy rằng xu hướng ngắn hạn vẫn đang gặp khó khăn do các chỉ số vẫn
chưa thể bứt phá lên khỏi khu vực kháng cự mạnh, là mốc 515 điểm của VN-Index vẫn đang tác động tiêu cực
đến kỳ vọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, rủi ro thị trường vẫn đang tiềm ẩn từ phía nhà đầu tư nội trong bối
cảnh kỳ nghỉ Tết Âm Lịch đang đến gần và trạng thái thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh để giúp nâng cao kỳ
vọng của nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc giảm sâu khó có thể xảy ra vì
khả năng có thông tin xấu xuất hiện là không có. Và trong giai đoạn qua, đường MA(50) đã giữ vai trò khá tốt
trong việc nâng đỡ đường giá trên sàn Hose thì có thể thấy ngưỡng hỗ trợ 502 điểm đã phát huy vai trò của nó.
Nhưng trong ngắn hạn, tâm lý chung vẫn là thận trọng.

Dự báo, trong tuần tới VN-Index sẽ biến động hẹp trong dải Bollinger với ngưỡng hỗ trợ là 502 điểm và kháng
cự tại 5013 điểm. Chỉ số HNX-Index vẫn đang duy trì trên ngưỡng 67 điểm, tuy nhiên nếu phá vỡ ngưỡng này,
HNX-Index có thể giảm sâu hơn. Tuy nhiên hiện tại các chỉ báo vẫn cho tín hiệu dao động giằng co. Nhiều khả
năng là thị trường sẽ tiếp tục giao dịch giằng co và không có biến động bất ngờ trong ngắn hạn.

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.
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