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Trong năm 2013, tổng số dự án đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn tại TP.Đà
Nẵng là 59 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm vốn đạt 295 triệu USD. Đà
Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 42 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký đạt 48,4
triệu USD và cấp bổ sung cho 17 dự án tăng vốn, với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 246
triệu USD. Các dự án mới này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: Dịch vụ, du lịch, công
nghiệp, công nghệ thông tin… Ngoài ra, doanh thu các doanh nghiệp FDI ước đạt 450
triệu USD, tăng 8,43% so với năm 2012, nộp ngân sách ước đạt 56,5 triệu USD… Tính
đến 12.2013, TP.Đà Nẵng thu hút 279 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 3,3 tỷ USD, giải
quyết việc làm cho hơn 38.000 lao động…

Đà Nẵng: Thu hút 3,3 tỷ USD vốn FDI 

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

Hải quan Cần Thơ dự kiến thu ngân sách năm 2014 trên 1,5 nghìn tỷ đồng IMP ước đạt 106,6 tỷ đồng lợi nhuận năm 2013 

Tp.HCM duyệt quy hoạch Khu dân cư Xuân Thới Sơn

Năm 2013, ngành Hải quan thành phố Cần Thơ thu ngân sách Nhà nước qua xuất nhập
khẩu hàng hóa ước đạt trên 1.720 tỷ đồng, bằng 210% chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Tài
chính giao. Theo Báo cáo của Cục Hải quan Cần Thơ, trong năm 2013, Cần Thơ đã có
100% chi cục thông quan trực thuộc áp dụng thủ tục hải quan điện tử; có 98% doanh
nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan điện tử. Trong đó, lượng tờ khai thực hiện
hải quan điện tử đạt 99% với hơn 30.450 tờ khai. Trong năm 2014, ngành Hải quan Cần
Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách là 1.525 tỷ đồng. Cần Thơ sẽ tập
trung tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa
bàn; Tích cực phối hợp chặc chẽ với các địa phương để tháo gỡ những khó khăn,
vướng mắc của các doanh nghiệp.

Năm 2013, doanh thu của Vinamilk tăng khoảng 17%

BSC: Lợi nhuận sụt giảm hơn 28%

Theo BCTC chưa kiểm toán năm 2013, doanh thu của
Vinamilk đạt hơn 31.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với
năm 2012, hoàn thành hơn 97,5% kế hoạch năm 2013.
Tháng 12/2013, Vinamilk đã thành công trong việc đàm
phán mua lại 70% cổ phần của Cty Driftwood Dairy tại
bang California. Năm 2013, Vinamilk tiếp tục đứng trong
Top 10 DN đóng góp ngân sách lớn nhất. Cty đã nộp hơn
3.100 tỷ đồng thuế TNDN, tính cả số tiền cổ tức 1.800 tỷ
đồng được chia thì chỉ riêng trong năm 2013. 

HĐQT IMP đã thông qua tổng doanh thu 2013 ước đạt
856,57 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 106,6 tỷ đồng, đạt
tương ứng 100,54% và 101,52% so với kế hoạch đã đề
ra. Dựa trên lợi nhuận thực hiện, HĐQT quyết định trích
10,5 tỷ đồng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ
của Công ty. Với kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu
IMP đã có 2 phiên tăng trần liên tiếp 15/1 và 16/1. Sau hai
phiên này, IMP đã tăng tổng cộng 5.800 đồng (+13,8%),
đạt 46.200 đồng, khối lượng giao dịch đạt hơn 70.000 đơn
vị, tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. 

UBND Tp.HCM vừa phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư và
ô hiệ ã X â Thới S (h ệ Hó Mô ) ới tổ diệ tí h h h 202 6 h

Quý IV/2013, BSC với doanh thu đạt 63,3 tỷ đồng, trong
khi ù kỳ ă 2012 đ t 29 8 tỷ đồ LNST ầ 5 9 tỷ
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Ngày 16/1, tại Khu đô thị Phú Cường tỉnh Kiên Giang đã khởi công xây dựng Khoa nội B
thuộc Dự án Bệnh viện đa khoa 1.200 giường. Đây là bệnh viện hạng I, được xây dựng
trên khu đất có diện tích gần 15 ha. Trong đó bao gồm cả diện tích bố trí kết hợp với các
Bệnh viện chuyên khoa như Ung bướu và Sản - Nhi. Khoa nội B - Bệnh viện Đa khoa
Kiên Giang có tổng diện tích 17.812 m2, trong đó diện tích xây dựng là 12.094 m2 với
tổng mức đầu tư trên 329 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TW hỗ trợ 50%, ngân sách
địa phương và các nguồn vốn khác. Chi phí xây dựng 166,3 tỷ đồng, chi phí thiết bị 88,3
tỷ đồng và còn lại là các chi phí khác với thời gian thi công là 640 ngày.

Dow Jones 16,417.01

Kiên Giang xây bệnh viện 2.000 tỷ đồngNăm 2013, APG đạt 4,8 tỷ đồng lợi nhuận

Cảnh báo nguy cơ Eurozone giảm phát kéo dài 

công nghiệp xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn) với tổng diện tích quy hoạch 202,6 ha
và mật độ xây dựng là 40%.  Tính chất của khu vực quy hoạch là khu dân cư đô thị và
công nghiệp bao gồm các khu chức năng khu ở (khu dân cư hiện hữu chỉnh trang và
khu dân cư xây dựng mới), khu công cộng (giáo dục, hành chính, y tế, văn hóa), khu
công viên cây xanh và đất cho cụm công nghiệp sạch. Dự báo quy mô dân số trong khu
vực quy hoạch 8.000 người. Nhóm nhà ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang dọc theo trục
đường Đặng Công Bỉnh và các đường nhánh lộ giới 20m. Tổng diện tích là 16,4 ha,
chiếm 44,56% diện tích đất nhóm nhà ở, mật độ xây dựng 60%, tầng cao xây 1-4 tầng.

khi cùng kỳ năm 2012 đạt 29,8 tỷ đồng; LNST gần 5,9 tỷ
đồng. Hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn có đóng
góp lớn nhất vào doanh thu quý IV/2013, với 21,4 tỷ đồng,
tiếp đến là doanh thu môi giới 17,8 tỷ đồng, doanh thu
hoạt động tư vấn đạt hơn 4,6 tỷ đồng. Lũy kế năm 2013,
BSC đạt 218,5 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ 1,2% so với
năm 2012; LNST đạt 15,1 tỷ đồng, giảm 28,5% so với
mức 21,17 tỷ đồng của năm 2012.

-18.75

S&P 500

Quý IV/2013 APG đạt 4,6 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận
sau thuế hơn 2,8 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư chứng khoán
góp vốn mang lại doanh thu lớn nhất cho APG trong quý
IV/2013, với gần 2,3 tỷ đồng, tiếp đến là doanh thu khác
2,1 tỷ đồng và doanh thu môi giới 228 triệu đồng. Lũy kế
năm 2013, APG đạt 11,8 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau
thuế hơn 4,8 tỷ đồng, trong khi năm 2012 đạt 467 triệu
đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD chạm đỉnh 4 tháng do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ giảm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khu vực đồng Euro (Eurozone) đã giảm xuống mức 0,8%
trong tháng 12/2013, từ mức 0,9% tháng 11, cơ quan thống kê Liên minh châu Âu
(Eurostat) công bố ngày hôm qua 16/1. Số liệu CPI có xu hướng giảm trở lại, sau khi
chạm mức thấp kỷ lục 4 năm (0,7%) vào tháng 10/2013, cho thấy áp lực giảm phát tại
khối đồng tiền chung vẫn tiếp tục kéo dài. Lạm phát năm của khối Liên minh châu Âu
(EU) là 1% trong tháng 12, hầu như không đổi so với tháng 11. Trong tháng 12, mức
lạm phát năm thấp nhất đo được là ở Hy Lạp (âm 1,8%), và cao nhất là ở Estonia, Áo và
Anh (2%).
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Tỷ giá USD chạm đỉnh 4 tháng do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm,
dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang phục hồi. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot
Index, so sánh tỷ giá USD với 10 đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 1029,78 điểm, sau
khi chạm mốc 1032,01 điểm, đây mức cao nhất kể từ 9/9/2013. So với đồng yên, giá trị
USD giảm 0,2% xuống 104,35 JPY/USD sau khi tăng 1,5% trong 2 phiên giao dịch
trước. Tỷ giá USD so với đồng euro giảm 0,1% xuống 1,3620 USD/EUR. Đồng euro
giảm 0,1% xuống 142,12 JPY/EUR.
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VN-Index dừng lại ở mức 543,59 điểm, tăng 10,05 điểm (1,88%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 118,065 triệu đơn vị, trị giá 2.326,02 tỷ
đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng, 81 mã giảm và 118 mã đứng giá.
Chỉ số VN30-Index tăng 16,04 điểm (2,72%) lên mức 605,5 điểm, với
17 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Đà tăng mạnh của
VN-Index tiếp tục được duy trì nhờ lực kéo của nhiều mã bluechips
như BVH, MSN, STB, HPG, VIC, VNM… Trong đó, 4 mã BVH, MSN,
HPG và STB đã tăng kịch trần. BVH và STB đều khớp được trên 2
triệu đơn vị, còn HPG khớp được 1,33 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các
cổ phiếu như HAG, SBT, PPC… chỉ đứng ở mức giá tham chiếu.
Trong đó, HAG đã khớp được trên 6,89 triệu đơn vị, REE khớp trên
3,06 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm VN-30, GAS đã không thể duy trì
được sắc xanh mà lùi về đứng ở mốc tham chiếu. Khép phiên giao
dịch, GAS khớp được 3,02 triệu đơn vị. Các cổ phiếu vừa và nhỏ như
FLC, ITA, KBC, HAR… đều đã chìm trong sắc đỏ.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 7,1 triệu đơn vị, mua vào
15,8 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 2.345.820 đơn vị (chiếm 30,2% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.074.600 đơn vị và mua vào 4.265.300
đơn vị, trong đó mã PVS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
384.400 đơn vị (chiếm 10,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 804.300 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 72,79 điểm, giảm 0,29 điểm (-0,4%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 71,128 triệu đơn vị, trị giá 676,3 tỷ đồng.
Toàn sàn có 75 mã tăng, 143 mã giảm và 157 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 1,25 điểm (-0,88%), xuống còn 140,62 điểm, với 8
mã tăng, 21 mã giảm và 1 mã đứng giá. Đáng chú ý, mã SHB vẫn duy
trì được sắc xanh khi tăng 1,4% lên 7.100 đồng/CP và khớp lệnh lên
tới 11,88 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, SHB còn thỏa thuận 1,96 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 13,42 tỷ đồng. Mã VND tăng
2,3% lên 13.200 đồng/CP và cũng khớp được 3,84 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các mã như PVX, KLS, SHN,
PVS… Trong đó, PVX giảm 6,7% xuống 2.800 đồng/CP và khớp
được 7,2 triệu đơn vị. SHN đã chạm mức giá sàn và cũng khớp được
tới 4,34 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là VBH, tăng
1.400 đồng (+9,79%) lên 15.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
200 đơn vị.



CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

20/01/2014

THỨ HAI

Tiếp tục một phiên giao dịch đột biến về thanh khoản
và chỉ số. Đã lâu lắm rồi thị trường mới có phiên giao
dịch khởi sắc như vậy nhờ dòng tiền ồ ạt vào nhóm cổ
phiếu Bluechips. Các ngưỡng kháng cự liên tiếp được
chinh phục. Hôm nay, Vn-Index đã bứt phá thành công
ngưỡng kháng cự 540 điểm, đứng tại 543.59 điểm,
tăng 10.05 điểm. Trong phiên có lúc Vn-Index tăng tới
16.34 điểm lên 549.88 điểm. Khối lượng giao dịch
không tăng nhiều so với phiên hôm qua, nhưng giá trị
khớp lệnh tăng tới hơn 50%, đạt hơn 2300 tỷ đồng.
Cây nến xanh thân dài phiên nay nối liền hai ngưỡng
kháng cự cho thấy sức mua của thị trường khá mạnh
mẽ. BVH, MSN, VIC và nhóm cổ phiếu Vn30 tăng
mạnh là nguyên nhân đẩy thị trường lên cao. Các chỉ
báo kỹ thuật vẫn khá tích cực khi MACD vẫn gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu, RSI cũng tăng mạnh
trong vùng quá mua. Cùng với đó, dải Bollinger mở
rộng lên phía trên với độ dốc ngày càng lớn. Việc duy
trì phía ngoài dải Bollinger sẽ khiến áp lực bán mạnh
có thể xảy ra để điều chỉnh đường giá vào trong dải.
Dự báo trong tuần kế tiếp, thị trường tiếp tục rung lắc
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Trái ngược với giao dịch trên sàn Hose là xu thế điều
chỉnh rõ ràng hơn trên HNX. Chốt phiên, HNX-Index để 
mất 0.29 điểm xuống 72.79 điểm. Thanh khoản tăng
mạnh mẽ trên sàn này với giá trị khớp lệnh đạt hơn
670 tỷ đồng. Mặc dù nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng
trở lại (ACB, SHB) nhưng áp lực điều chỉnh chung của
thị trường đã khiến HNX-Index giảm điểm về cuối
phiên. Chỉ báo MACD vẫn gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu là điểm tích cực. Tuy nhiên RSI và MFI
suy yếu trở lại trong phiên hôm nay cho thấy xu thế
điều chỉnh đang bắt đầu. Bên cạnh đó việc duy trì phía
ngoài của dải Bollinger quá lâu khiến áp lực điều chỉnh
trong dải càng mạnh. Cây nến đỏ thân ngắn hôm nay
hoàn toàn nằm trong dải. Việc dải Bollinger vẫn mở
rộng lên phía trên là điểm tích cực. Dự báo trong tuần
tới, HNX-Index tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 73
điểm với rung lắc tiếp tục xảy ra và nghiêng về xu thế
điề chỉnh nhẹ

79 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

Trung bình 71 điểm Trung bình

69 điểm

75 điểmYếu

Trung bình

Yếu

Yếu

73 điểm

540 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Mỹ giảm từ mức kỷ lục, trái phiếu chính phủ tăng giá. Vào 4 giờ chiều tại New York, chỉ số
Standard & Poor’s 500 giảm 0,1% xuống 1845,89 điểm. Chỉ số Standard & Poor’s 500 Index giảm từ mức kỷ
lục do lợi nhuận của các ngân hàng khiến nhà đầu tư thất vọng và trái phiếu chính phủ Mỹ tăng giá. Vào 4 giờ
chiều tại New York, chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 0,1% xuống 1845,89 điểm. Chỉ số này đã giảm 0,1%
trong năm nay. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chính phủ Mỹ giảm lần đầu tiên trong 3 phiên gần đây. Chỉ
số công nghiệp Dow Jones giảm 64,93 điểm, tương đương 0,39%, xuống 16417,01 điểm. Khoảng 6,4 tỷ cổ
phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán của Mỹ thấp hơn so với mức trung bình của tháng 1 (6,6 tỷ).
Lợi nhuận Q4/2013 của ngân hàng Citigroup Inc. thấp hơn so với dự đoán của các chuyên gia. Số đơn xin trợ
cấp thất nghiệp của Mỹ trong tuần trước giảm xuống mức thấp nhất kể từ 11/2013. Lạm phát trong tháng
12/2013 tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, đây là dấu hiệu cho thấy lạm phát đang tiến gần tới mục tiêu
của Cục dự trữ Liên bang (Fed). Cổ phiếu của nhóm công ty tài chính giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm
ngành chính thuộc chỉ số S&P 500. Cổ phiếu của Citigroup giảm 4,4% và cổ phiếu của Goldman Sachs giảm
2%. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 12 tăng 0,3%, đây là mức cao nhất kể từ
6/2013. Lạm phát tăng 1,5% trong năm 2013, đây là mức tăng theo năm thấp nhất trong 3 năm qua. Lợi suất
trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ giảm 0,05% xuống 2,84%, gần với mức thấp nhất trong 1 tháng
qua.
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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.  �

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. 

Trang 4

Vn-Index có chuỗi tăng điểm dài nhất trong một năm qua với 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong hai tuần đầu
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.




