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Quý IV/2013 WSS với doanh thu đạt 8,6 tỷ đồng, tăng
66,04% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 3 tháng cuối
năm 2013 thị trường giao dịch khá sôi động nên doanh thu
từ phí môi giới tăng gấp 3,35 lần cùng kỳ và đạt 1,21 tỷ
đồng. Lũy kế cả năm 2013, WSS đạt 23,82 tỷ đồng doanh
thu, giảm 20,06% so với năm 2012. Cả năm 2013 công ty
lãi nhẹ 309,87 triệu đồng, cùng kỳ lỗ 1,67 tỷ đồng. Đến hết
31/12/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của WSS
đạt 50,02 tỷ đồng, giảm 28,66% so với hồi đầu năm.
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Cuối tuần qua Bộ Công Thương đã công bố Chỉ số hợp tác Việt Nam 1995- 2012 đánh
giá xu hướng hợp tác giữa Việt Nam với 9 đối tác chiến lược. Theo đó, 5 lĩnh vực hợp tác
của Việt Nam bao gồm: Thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch và viện trợ ODA. Chỉ số
hợp tác với Trung Quốc có mức tăng lớn nhất, tăng 33 lần. Đứng ở vị trí kế tiếp với mức
tăng 30 lần là New Zealand, tiếp theo là ASEAN, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Australia, Canada
cùng tăng 23 lần, Hàn Quốc tăng 17 lần, EU tăng 8 lần. Xét về các lĩnh vực hợp tác,
thương mại có mức tăng trưởng ấn tượng nhất, trung bình khoảng 17,5%/năm trong suốt
giai đoạn 1995- 2012. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với 9 đối tác
chính luôn chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam năm 1995
chiếm 73% thì đến 2012 đã tăng lên 81% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam. 

Thương mại tăng trưởng 17,5%/năm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vĩnh Phúc: Tăng trưởng tín dụng năm 2013 đạt 7,06%1WSS: Cả năm 2013 lãi 309,87 triệu đồng 

Xuất khẩu gần 142.000 tấn gạo trong nửa đầu tháng 1/2014 

Casumina:Năm 2013, bình quân 1 ngày lãi 1 tỷ đồng

Nhà Đà Nẵng hoàn thành vượt mức 54% kế hoạch 2013

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến cuối năm 2013,
nguồn vốn huy động đạt 25.609 tỷ đồng, tăng 28,67% so với 31/12/2012. Dư nợ cho vay
đạt 22.771 tỷ đồng, tăng 7,06%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông
thôn (7.597 tỷ đồng, chiếm 33,6%), cho vay doanh nghiệp nhỏ (5.441 tỷ đồng, chiếm
23,89%). Lãi suất cho vay được điều chỉnh ở mức hợp lý, phổ biến 10-13%/năm với dư
nợ 14.837 tỷ, chiếm 65,2% tổng dư nợ; dư nợ cho vay với lãi suất dưới 10%/năm chiếm
22%. Các TCTD thực hiện miễn giảm lãi tiền vay 96 khách hàng, số tiền 39 tỷ đồng; gia
hạn nợ và điều chỉnh kỳ hạn nợ 12.774 khách hàng, số tiền 1.731 tỷ; cho vay ưu đãi lãi
suất đối với 1.581 khách hàng, số tiền 3.029 tỷ đồng.

Năm 2013 CSM lãi ròng 360 tỷ đồng, tăng 42% so với năm
2012. Tính bình quân, mỗi ngày Casumina lãi ròng 1 tỷ
đồng. Kết thúc năm, CSM chính thức hoàn thành vượt mức
75% kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ giao phó. CSM là
một trong những doanh nghiệp về đích sớm và có tỷ lệ
hoàn thành kế hoạch khá cao. Trong riêng quý 4, CSM lãi
ròng gần 103 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2012. Kết
quả có được nhờ công ty tăng cường công tác bán hàng,
đặc biệt trong việc xuất khẩu, đồng thời duy trì chính sách
tiết kiệm, giá vật tư ổn định.

Số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy xuất khẩu gạo của cả nước
trong 15 ngày đầu tháng 1/2014 đạt gần 142.000 tấn. Cụ thể, khối lượng giao hàng từ
ngày 1 15 đạt 141 581 tấn trị giá FOB đạt 56 033 triệu USD trị giá CIF đạt 66 465 triệu

Quý 4/2013 NDN chứng kiến sự cải thiện rõ rệt về giá vốn
hàng bán. Tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần quý 4 chỉ còn
47 57% so với 84 86% cùng kỳ 2012 Nhờ vậy mặc dù
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Năm 2013, số thuốc lá nhập lậu lên tới 930 triệu bao và chiếm 22,2% thị phần nội địa; dự
báo năm 2014 thuốc lậu có thể chiếm tới 25% thị phần. Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho
biết, hiện có khoảng 100 nhãn thuốc lá lậu được bán tại thị trường trong nước, trong đó
nhãn hiệu Jet và Hero chiếm 90% tổng số thuốc lậu. Theo đó, dự báo tình hình nhập lậu
đang gia tăng và năm 2014 thuốc lậu có thể chiếm tới 25% thị phần. Hiệp hội thuốc lá
Việt Nam cho rằng, hậu quả của thực trạng này là ngân sách thất thu 4.300 tỷ đồng/năm,
chảy máu 400 triệu USD ngoại tệ/năm. Nhập lậu thuốc lá sẽ dẫn đến tình trạng mất
10.000 ha diện tích trồng thuốc lá, mất việc làm của 5 triệu nông dân và 600.000 công lao
động trong ngành sản xuất thuốc lá, giảm 20% công việc của ngành phụ trợ và dịch vụ
liên quan.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,458.56

Thuốc lá nhập lậu gây thất thu ngân sách 4.300 tỷ đồng/năm HQC ước lợi nhuận 30,33 tỷ đồng

ngày 1-15 đạt 141.581 tấn, trị giá FOB đạt 56,033 triệu USD, trị giá CIF đạt 66,465 triệu
USD. Trong đợt giao hàng này, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Châu Á chiếm
tới 87,6% tổng khối lượng xuất khẩu, đạt 124.081 tấn. Xuất khẩu gạo sang Châu Phi chỉ
chiếm 6,1%5, còn xuất khẩu sang Trung Đông chiếm 5,2%. Gạo 25% tấm chiếm tới
88,8% tổng khối lượng xuất khẩu trong nửa đầu tháng 1, đạt 125.700 tấn. Gạo 5% tấm và
gạo thơm các loại chiếm hơn 5% khối lượng xuất khẩu. Trong năm 2013, Việt Nam xuất
khẩu được 6,74 triệu tấn gạo, xếp vị trí thứ ba sau Ấn Độ (9,61 triệu tấn) và Thái Lan
(6,79 triệu tấn).

47,57% so với 84,86% cùng kỳ 2012. Nhờ vậy, mặc dù
doanh thu quý 4 giảm gần một nửa, lãi thuần trong kỳ vẫn
đạt 4,9 tỷ đồng, gấp 3 lần quý 4/2012. Tuy nhiên, gánh
nặng thuế TNDN đã kéo kết quả kinh doanh quý 4 đi xuống,
lãi ròng chỉ còn 2,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ
2012. Lũy kế cả năm, NDN lãi ròng 19,17 tỷ đồng, bằng 2,6
lần năm 2012. Với kết quả này, NDN đã hoàn thành vượt
mức 54,22% kế hoạch cả năm. 

Cụ thể, năm 2013, Công ty dự kiến LNST đạt 30,33 tỷ đồng;
doanh thu thuần 438,39 tỷ đồng, tăng 45% so với năm
2012. Đến thời điểm cuối năm 2013, tiền mặt của HQC đạt
mức 20,6 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với đầu năm,
nhưng giá trị hàng tồn kho cũng tăng thêm hơn 300 tỷ đồng
so với đầu năm. Liên quan đến Dự án HQC Plaza, Công ty
đã được UBND TP. HCM cho phép chuyển đổi 1.060 căn
hộ nhà ở thương mại tại Dự án sang 1.735 căn hộ nhà ở xã
hội tại Dự án Khu chung cư CC1 - Khu 2, Khu tái định cư
Bến Lức �
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Anh xem xét việc đánh thuế đồng BitcoinMỹ

Tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2013 của Trung Quốc đạt 7,7%, tăng 1,8% so với quý
trước, con số này thấp hơn một chút so với dự đoán mức tăng 2% của Reuters. Tăng
trưởng kinh tế quý IV đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2013 của
Trung Quốc, đạt 7,7% và cao hơn so với mục tiêu mà chính phủ đề ra trước đó là 7,5%.
Sản lượng công nghiệp tháng 12 đạt 9,7%, giảm nhẹ so với dự đoán của Reuters là
9,8%. Doanh số bán lẻ hàng năm đã tăng 13,6%/năm trong tháng.

Việc xem xét áp thuế trong các giao dịch đồng Bitcoin được đưa ra do các cơ quan thuế
trên toàn cầu nhận thấy cần tìm cách quản lý nguồn thu từ đồng Bitcoin và hạn chế tối đa
các rủi ro của việc trốn thuế. Giá trị của đồng Bitcoin trên thế giới đã tăng từ 150 triệu
USD lên tới 10 tỷ USD trong năm qua, đã tạo thêm áp lực cho các nhà quản lý. Các nhà
hoạch định chính sách của Anh đã bác bỏ việc coi Bitcoin là đồng tiền chính thức. Tuy
nhiên cũng có những cách khác để xem xét đồng Bitcoin hay việc đánh thuế các lợi
nhuận thu được từ đồng Bitcoin. 

(Cập nhật 16h40 ngày 20/01/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 553,67 điểm, tăng 10,08 điểm (1,85%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 105,722 triệu đơn vị, trị giá 1.969,19 tỷ đồng.
Toàn sàn có 93 mã tăng, 138 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 15,19 điểm (2,51%) lên mức 620,69 điểm, với 18 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Phiên hôm nay, các cổ
phiếu bluechips vẫn tiếp tục bứt phá và giúp duy trì được mức tăng
mạnh của chỉ số VN-Index. Trong đó, hai mã BVH và STB tiếp tục tăng
kịch trần. Trong khi BVH còn dư mua giá trần hơn 150 nghìn đơn vị, thì
STB có dư bán giá trần hơn 144 nghìn đơn vị. HPG và MSN đã tăng
trần trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch hôm nay, tuy nhiên
cuối phiên, lực bán tăng lên khá mạnh đã khiến hai mã này chỉ còn
tăng trên 3%. Trái ngược hoàn toàn với nhóm cổ phiếu bluechips, các
cổ phiếu vừa và nhỏ như FLC, HQC, PXM, PXT, VNH, VHG, VID,
HLA… đều nằm sàn hàng loạt. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là
SMA tăng 300 đồng (+6,98%) lên 4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch
đạt 217.790 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

NHẬN ĐỊNH  

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 5,5 triệu đơn vị, mua vào
16,5 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.949.980 đơn vị (chiếm 21,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 646,541 đơn vị và mua vào 4.785.000 đơn vị,
trong đó mã VND bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 180.000
đơn vị (chiếm 3,9% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
1.663.900 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 72,50 điểm, giảm 0,28 điểm (-0,39%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,918 triệu đơn vị, trị giá 779,61 tỷ đồng.
Toàn sàn có 80 mã tăng, 138 mã giảm và 157 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,75 điểm (-0,54%), xuống còn 139,86 điểm, với 4
mã tăng, 22 mã giảm và 4 mã đứng giá. Bốn mã còn tăng giá trong
nhóm HNX-30 là NBC, SHB, PVS và LAS. Mã NBC đã chạm mức giá
trần nhưng lại giao dịch khá ảm đạm. Bên cạnh đó, SHB tăng 1,4% lên
7.200 đồng/CP và khớp được 4,48 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, mã
IDJ và PVL đã chạm mức giá sàn. Các mã như ACB, VND, SCR,
NTP…cũng đồng loạt giảm giá. VND giảm 0,8% xuống 13.100
đồng/CP và khớp được 4,56 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã
PVX giảm 3,6% xuống 2.700 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HNX, đạt 5,77 triệu đơn vị. SHN giảm sàn và cũng khớp được 3,19
triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là CCM, tăng 1.000
đồng (+10%) lên 11.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.000 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng lại được tiếp diễn trong
phiên hôm nay khi đóng góp vào điểm số chủ yếu từ
nhóm tứ trụ cũ như BVH, MSN, VIC và VNM. Chốt
phiên, Vn-Index ghi được 10.08 điểm lên 553.67 điểm.
Thanh khoản vẫn ở mức cao với giá trị khớp lệnh đạt
gần 2000 tỷ đồng. Kết thúc phiên số lượng mã giảm giá
vẫn chiếm đa số cho thấy thị trường vẫn đang bị kéo
chỉ số. Điều này phần nào giúp thị trường tránh giảm
sâu. Tuy nhiên việc kéo chỉ số như vậy sẽ không thể
duy trì được lâu và khi nhóm này quay đầu giảm điểm
thì khả năng có đợt giảm giá mạnh xảy ra. Đà tăng vẫn
duy trì tích cực trên sàn này. Dải Bollinger vẫn mở rộng
lên phía trên và các chỉ báo RSI, MACD đang tăng
mạnh ủng hộ xu thế hiện tại. Trong khi chỉ báo MFI
cũng đang tăng mạnh trong vùng qua mua lên ngưỡng
100 cho thấy dòng tiền vào khá mạnh mẽ sẽ giúp duy
trì xu thế hiện tại tốt. Dự báo trong phiên tới Vn-Index
sẽ vẫn được hỗ trợ của nhóm cổ phiếu lớn và duy trì
tăng điểm. �
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Phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, HNX-Index để mất 0.28
điểm xuống còn 72.5 điểm. Thanh khoản là điểm tích
cực khi giá trị khớp lệnh vẫn duy trì ở mức cao với giá
trị khớp lệnh đạt gần 350 tỷ đồng. Ngưỡng kháng cự 73
điểm là ngưỡng cản trước mắt với Vn-Index. Cùng với
sự suy yếu của một loạt các mã dẫn dắt thì nhịp điều
chỉnh hiện tại vẫn chưa chấm dứt. Hiện tại MACD vẫn
đang tăng và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu.
Tuy nhiên RSI lại đang giảm trở lại, cùng với việc đi
ngang của MFI cho thấy dòng tiền đang thận trọng,
chưa thực sự có dòng tiền mới vào thị trường. Bên
canhhj đó RSI hiện tại vẫn đang trong vùng quá mua
nên áp lực điều chỉnh vẫn còn tiếp tục. Trong nhịp giảm
thì ngưỡng hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là 70 điểm.
Dự báo trong phiên kế tiếp, HNX-Index sẽ giằng co
quanh ngưỡng 72 điểm. 

73 điểm
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Trung bình 65 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

62 điểm

71 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á vẫn giảm dù kinh tế Trung Quốc khả quan. Các thị trường chứng khoán châu Á giảm
điểm trong phiên giao dịch sáng ngày 20/1. Số liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc
dù vượt dự báo song vẫn là chưa đủ để làm tăng sức hấp dẫn của tài sản rủi ro. Chỉ số MSCI của chứng khoán
châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,2%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,62%, hay 97,67
điểm, xuống 15.636,79 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,37%, hay 85,22 điểm, xuống 23.048,13
điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,15%, xuống 2.001,89 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn
Quốc tăng 0,11%. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc quý 4/2013 đạt 7,7%, vượt mức dự báo trung bình của
24 nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters là 7,6%, nhưng chậm hơn so với mức 7,8% trong quý 3. Mức
tăng trưởng này đã xua tan lo ngại rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm 2013 sẽ gây nên rủi ro suy
giảm mạnh trong tăng trưởng kinh tế. Trong khi đó, doanh số bán lẻ trong tháng 12 tăng trưởng 13,6% và sản
lượng công nghiệp tăng 9,7%. Chứng khoán châu Á cũng không có được lực đẩy từ phố Wall khi chỉ số Dow
Jones khép lại tuần trước chỉ tăng nhẹ, còn chỉ số S&P 500 giảm./.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/01/2014

Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã tiếp diễn trong phiên hôm nay và xu thế điều chỉnh ở hầu hết các mã (ngoại từ
bluechips trên sàn Hose) xảy ra trên cả 2 sàn khá rõ ràng. Chốt phiên, Vn-Index ghi tới 10.08 điểm lên 553.67
điểm tiếp tục thiết lập đỉnh mới trong 4 năm, trong phiên có lúc Vn-Index đạt tới 560.39 điểm. Trong khi bên sàn
HNX đóng cửa trái chiều khi HNX-Index để mất 0.28 điểm xuống 72.5 điểm. Thanh khoản duy trì tốt trên 2 sàn. 
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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.

Việc nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ giúp thị trường tránh được sự sụt giảm mạnh do hầu hết các
cổ phiếu nhỏ và vừa đã có mức tăng giá tốt và đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Đà điều chỉnh ở nhóm này
vẫn sẽ chưa dừng lại vì vậy nhà đầu tư tiếp tục chốt lời những cổ phiếu vừa và nhỏ trong nhịp tăng kế tiếp và
cơ cấu sang cổ phiếu cơ bản và chưa tăng giá trong thời gian qua để tránh thị trường bất ngờ sụt giảm. Việc
mua đuổi không cần thiết. �

g g y

Trang 4

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (tứ trụ) BVH, MSN, VIC, VNM là nhóm chủ yếu kéo chỉ số ở phiên nay. Trong phiên
có lúc các mã này đồng loạt tăng lên giá trần, ở thời điểm cuối phiên chỉ còn BVH đóng cửa giá trần. Khối ngoại
tiếp tục mua mạnh với tổng giá trị mua vào đạt hơn 516 tỷ đồng, tổng giá trị bán ra đạt hơn 207 tỷ đồng. Nhóm
cổ phiếu được mua mạnh vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu trong Vn30 như VIC, DPM,
VCB, MSH, PVD, STB. Trong nhóm ngân hàng tăng điểm phiên nay đáng lưu ý có STB khi chốt phiên vẫn giữ
được giá trần. Nguyên nhân tăng giá ở cổ phiếu này vẫn được đánh giá xuất phát từ cầu khối ngoại. Ở phiên
nay, hầu hết các cổ phiếu mà được khối ngoại mua vào đều giữ được giá hoặc tăng điểm, nhóm cổ phiếu còn
lại đặc biệt là nhóm tăng nóng trong thời gian qua đều bị bán mạnh. Sau 2 phiên giảm mạnh, rất nhiều mã
penny đã hình thành mặt bằng giá thấp hơn đáng kể khoảng 10-15%. Câu hỏi đặt ra trong thời gian này là liệu
nhóm cổ phiếu bluechips còn tiếp tục giữ nhịp thị trường trong tuần còn lại của năm âm lịch 2014 hay không và
nhóm cổ phiếu penny liệu đã đủ rẻ để lực cầu bắt đáy quay trở lại. Sự bứt phá của Vn-Index liên tục thiết lập
đỉnh mới trong thời gian gần đây vẫn được dự đoán ở tuần trước đó và nhóm đóng góp vào điểm số này không
thể khác ngoài Bluechips. Trong lịch sự cũng đã tăng có thời gian dài tình trạng xanh vỏ đỏ lòng xảy ra và ở mỗi
thời điểm quyết định xu thế thì nhóm cổ phiếu tứ trụ này luôn đồng thuận tăng điểm giúp chỉ số vượt kháng cự
một cách ngoạn mục. Tuy nhiên ngay sau đó nhóm này giảm trở lại thì cả 2 sàn cũng lao dốc không phanh. Và
liệu lần nay kịch bản có lặp lại. Chúng tôi nhận thấy rằng thanh khoản duy trì khá tốt trong hơn 2 tháng gần đây
và là yếu tố hỗ trợ khá tốt cho xu thế hiện tại cũng như khả năng giảm sâu trở lại là rất khó. 

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.




