
Đó là 2 trong 19 địa phương có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2013 cao hơn mức tăng
CPI chung của cả nước (6,04%) bị Bộ Tài chính "nhắc nhở". Theo Tổng cục Thống kê,
CPI tháng 12 năm 2013 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 6,04% so với tháng
12/2012; bình quân năm 2013, CPI tăng 6,6% so với năm 2012. Đây là mức tăng CPI
tương đối thấp trong 10 năm qua. Tuy nhiên, CPI năm 2013 tại 19 tỉnh, thành phố vẫncó
chỉ số CPI tăng cao hơn mức tăng CPI của cả nước. Trong đó, CPI tháng 12/2013 tại
Hà Nội tăng 7,04% so với tháng 12 năm trước; bình quân, CPI năm 2013 đã tăng 6,37%
so với năm 2012. Còn CPI tại Đà Nẵng tháng 12/2013 tăng 7,49% so với cùng kỳ năm
ngoái và tăng 8,34% so với năm 2012.

Quý IV/2013 APS có doanh thu đạt 8,41 tỷ đồng, tăng
mạnh 70,13% so với cùng kỳ. Thị trường chứng khoán
phục hồi nên Cty được hoàn nhập chi phí dự phòng đầu tư
chứng khoán. Đồng thời, giao dịch trong quý này cũng có
phần sôi động về giá trị và khối lượng. Kết quả, APS đạt
6,53 tỷ đồng LNST quý IV/2013, tăng gấp 3,39 lần so với
cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2013, APS đạt 24,09 tỷ đồng
doanh thu, giảm 22,35% so với năm 2012. LNST cả năm
của công ty đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 21,64%.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời Cục Hải quan Thanh Hóa và Doanh nghiệp xây
dựng Xuân Trường về việc xử lý thuế NK ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới

Doanh thu thuần quý 4 của DRC đạt 790 tỷ đồng, tăng
20% so với cùng kỳ. Năm 2013, giá cao su tự nhiên có xu

Theo Cục Thống kê tỉnh Long An , chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong tháng đầu
năm 2014 đã tăng 0,64% so với tháng trước; trong đó hàng hóa tăng 0,72 % và dịch vụ
tăng 0,42 %. So với tháng trước, trong hàng hóa, nhóm ngành lương thực - thực phẩm
tăng 0,68% (lương thực tăng 0,73% và thực phẩm tăng 0,67%), nhóm ngành phi lương
thực - thực phẩm tăng 0,77%. Trong 11 yếu tố cấu thành chỉ số giá tiêu dùng trong
tháng 01 năm 2014, ngoại trừ 2 nhóm ngành có chỉ số giá giảm nhẹ là bưu chính viễn
thông và văn hóa, giải trí, du lịch; 9 nhóm ngành hàng còn lại có chỉ số giá tăng, trong
đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 1,70% và nhóm hàng may mặc, mũ nón,
giày dép tăng 1,33%.

CPI tháng đầu năm của tỉnh Long An tăng 0,64% 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội, Đà Nẵng bị "nhắc nhở" do CPI vượt ngưỡng Khoáng sản Bình Định lãi 80 tỷ đồng năm 2013

Áp thuế NK 10% đối với ô tô tải tự đổ trên 24 tấn đến dưới 45 tấn

APS: Lợi nhuận sau thuế quý IV tăng mạnh nhờ hoàn
nhập dự phòng 

Cao su Đà Nẵng: Lãi 375 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch
cả năm

Là công ty khoáng sản hàng đầu thị trường chứng khoán,
BMC tiếp tục có kỳ kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau
thuế quý 4 đạt 18,85 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Kết
quả này có được nhờ doanh thu thuần tăng 38% và chi phí
tài chính, quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ. BMC
đạt lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng và vừa vặn cán đích lợi
nhuận sau thuế mà đại hội cổ đông giao phó. Mức lãi năm
2013 giảm 7% so với cùng kỳ. EPS cả năm 2013 đạt 6.457
đồng.
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NHTW Trung Quốc cho biết đã bổ sung thêm vốn cho các ngân hàng lớn hơn thông
qua công cụ cho vay Standing Lending Facility. Lãi suất trên thị trường tiền tệ Trung
Quốc đã có phiên giảm mạnh nhất trong 4 tuần, sau khi NHTW Trung Quốc bơm hơn
225 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống tài chính và nâng cao điều kiện cho vay nhằm đáp ứng
nhu cầu về tiền mặt trong dịp Tết. Theo số liệu từ Trung tâm quỹ liên ngân hàng quốc
gia Trung Quốc, lãi suất tái cấp vốn kỳ hạn 7 ngày – chỉ số đo lường khả năng cấp vốn
liên ngân hàng – đã giảm 134 điểm cơ bản, xuống còn 5,25%.

Giá trị đồng yên so với đồng bạc xanh tăng ngày thứ 3 liên tiếp do tăng trưởng kinh tế
Trung Quốc trong Q4/2013 chậm lại. Điều này làm gia tăng sức hấp dẫn đối với đồng
yên Nhật với vai trò là "nơi trú ẩn an toàn". Đồng yên tăng giá so với hầu hết 16 đồng
tiền chủ chốt do chứng khoán giảm. GDP của Trung Quốc trong Q4/2013 ở mức 7,7%,
thấp hơn so với mức 7,8% của Q3/2013. Tỷ giá USD/EUR giảm từ mức đỉnh 8 tuần.
Vào 5 giờ chiều tại New York, đồng yên tăng 0,1% lên 104,18 JPY/USD. Tỷ giá USD so
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Nhiều ngân hàng hạ giá bán ra USDĐức Long Gia Lai: Công ty mẹ lãi ròng 13 tỷ đồng, gấp
đôi năm 2012

ự g g ệ ý ự ọ g
45 tấn nhập khẩu về trong khoảng thời gian từ 1-1-2008 đến 21-12-2009. Để giải quyết
vướng mắc về thuế suất của mặt hàng này, trước đó Văn phòng Chính phủ đã có công
văn 6976/VPCP-KTTH ngày 21-8-2013 chỉ đạo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý
với hướng xử lý của Bộ Tài chính tại Công văn số 10006/BTC-TCHQ về vấn đề thuế NK 
ô tô tải tự đổ. Theo đó, đối với những xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới
45 tấn đã đăng ký tờ khai từ ngày 1-1-2008 đến hết ngày 21-12-2009 (đã thu thuế NK
theo mức thuế suất khác mức thuế suất 10% ) thì áp dụng chung mức thuế suất thuế
NK ưu đãi 10%.

g ỳ , g ự
hướng sụt giảm, gây khó khăn đặc biệt cho các DN cao su
tự nhiên, đồng thời là lợi thế dành cho các DN săm lốp.
Trong quý 4, tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của DRC
tăng 2,7 điểm so với cùng kỳ. Chi phí tài chính được đẩy
lên đáng kể khiến lãi ròng quý 4 của DRC chỉ còn 96 tỷ
đồng. Lũy kế cả năm, DRC lãi ròng 375 tỷ đồng, tăng
20,25% so với năm 2012. So với kế hoạch, năm 2013
công ty đã hoàn thành vượt mức 19,9%.

Doanh thu thuần quý 4/2013 của DLG gấp 2 lần cùng kỳ
2012. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng với tốc độ không
kém khiến lãi gộp của công ty chỉ còn vỏn vẹn 9,6 tỷ đồng,
giảm 61,6% so với quý 4/2012. Doanh thu tài chính quý 4
tăng, trong khi chi phí tài chính giảm, kết quả kinh doanh
DLG được cải thiện với 10,7 tỷ đồng LNST. So với khoản
lợi nhuận vởn vẹn 617 triệu đồng quý 4/2012, kết quả kỳ
này của DLG tăng trưởng đáng kể. Lũy kế cả năm, DLG lãi
ròng 13,4 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2012. 

+/-

0.00

Sáng nay (21/1), nhiều ngân hàng đã hạ giá bán USD 5 đồng xuống còn 21.115
đồng/USD. Đây cũng là mức giá bán ra phổ biến của các ngân hàng trong sáng nay.
Tuy nhiên mức giá bán ra thấp nhất là 21.110 đồng/USD, còn mức giá bán ra cao nhất
là 21.125 đồng/USD. Theo đó, sáng nay BIDV đã giảm cả giá mua và bán 5 đồng xuống
còn 21.075/21.115 đồng/USD. Trong khi đó Vietcombank, VietinBank và Agribank vẫn
giữ nguyên mức giá giao dịch như hôm qua. Cụ thể, hiện giá mua - bán USD của
Vietcombank là 21.070/21.110 đồng/USD; tại VietinBank là 21.060/21.115 đồng/USD;
tại Agribank là 21.060/21.110 đồng/USD. Eximbank cũng giảm giá mua - bán 5 đồng
xuống mức 21.065/21.115 đồng/USD. Cũng giảm 5 đồng ở cả hai chiều mua và bán,
song hiện giá giao dịch của ACB là 21.055/21.115 đồng/USD.

CHỈ SỐ

104.17

41.55

4,197.58

0.00

Nikkei 225

(Cập nhật 16h30 ngày 21/01/2014)

với đồng euro giảm 0,1% xuống 1,3552 USD/EUR sau khi chạm mốc 1,3508 USD/EUR

Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

6.3

67

VN-Index dừng lại ở mức 559,91 điểm, tăng 6,26 điểm (1,13%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 100,920 triệu đơn vị, trị giá 1.981,66 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 50 giao dịch trên HOSE với 9,766 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 355,13 tỷ đồng. Toàn sàn có
152 mã tăng, 70 mã giảm và 81 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng
13,39 điểm (2,16%) lên mức 634,08 điểm, với 23 mã tăng giá, 5 mã
giảm giá và 2 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu bluechips trên sàn HOSE
như BVH, PVD, KDC, MBB… vẫn tiếp tục tăng giá mạnh. Trong đó,
hai mã BVH và PVD đã chạm mức giá trần. Như vậy, đây cũng là
phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của BVH. Khép phiên giao dịch, BVH
khớp được trên 1,7 triệu đơn vị còn PVD khớp được gần 500 nghìn
đơn vị. Mã SSI cũng tăng tới 4,4% lên 21.200 đồng/CP và khớp được
4,86 triệu đơn vị. KDC tăng mạnh 5,8% lên 52.500 đồng/CP và bất
ngờ có giao dịch thỏa thuận tới 2,52 triệu đơn vị, tương đương giá trị
giao dịch đạt tới 125,24 tỷ đồng. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE
là SRF tăng 1.300 đồng (+6,95%) lên 2000 đồng/cp, khối lượng giao
dịch đạt 18.800 đơn vị.

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

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 73,56 điểm, tăng 1,06 điểm (1,46%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 51,431 triệu đơn vị, trị giá 551,590 tỷ đồng.
Trong đó, có 36 giao dịch thỏa thuận trên HNX với 2,884 triệu cổ
phiếu, trị giá 23,54 tỷ đồng. Toàn sàn có 133 mã tăng, 84 mã giảm và
158 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 4,86 điểm (3,48%), lên
mức 144,72 điểm, với 22 mã tăng, 3 mã giảm và 5 mã đứng giá. Ba
mã còn giảm giá trong nhóm HNX-30 là ACB, EID và NTP. Trong đó,
NTP giảm tới 3,9% xuống 64.300 đồng/CP. ACB giảm 1,8% xuống
16.100 đồng/CP… Tuy nhiên giao dịch trên cả 3 mã này đều chỉ ở
mức thấp. Chiều ngược lại, sắc xanh đã bao trùm lên các mã như
VND, VCG, PVS, AAA, BCC… Trong đó, mã AAA, BCC và PVS đều
đã chạm mức giá trần. PVS bất ngờ khớp được tới 5,88 triệu đơn vị và
chỉ còn dư bán giá trần. Mã SHB chỉ đứng giá tham chiếu, nhưng khớp
được 4,37 triệu đơn vị và có giao dịch thỏa thuận tới hơn 2,44 triệu
đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là HBE, tăng 500 đồng
(+10%) lên 5.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 4.100 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Trang 2

7,091,230 1,025,570

15,813,480

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 7 triệu đơn vị, mua vào
15,8 triệu đơn vị, trong đó mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 2.602.300 đơn vị (chiếm 44,2% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.025.570 đơn vị và mua vào 5.629.500
đơn vị, trong đó mã PVS cũng là mã bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 355.570 đơn vị (chiếm 6% tổng khối lượng giao dịch).

5,629,500

73.56



EX M h

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
610 điểM h

Liên tiếp lập đỉnh cao mới. Giao dịch tích cần dần về
cuối phiên với độ rộng tăng điểm tiếp tục duy trì. Đóng
cửa, Vn-Index ghi được 6.24 điểm lên 559.91 điểm.
Thanh khoản phiên nay giảm so với phiên trước nhưng
vẫn duy trì ở mức cao, giá trị khớp lệnh phiên nay đạt
hơn 1600 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Bluechips chỉ tăng ở
một số mã, tâm điểm hôm nay vẫn là nhóm cổ phiếu
Vn30 và nhóm đầu cơ. ITA chính thức vào rổ VN30 đã
khiến ITA giao dịch đột biến. Dải Bollinger vẫn mở rộng
lên phía trên với độ dốc ngày càng lớn cho thấy xu thế
tăng điểm đang tích cực. Hầu hết các chỉ báo hiện tại
vẫn duy trì xu thế tăng điểm trên sàn này. Đường
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu, bên cạnh đó RSI và MFI cũng tăng mạnh trong
vùng quá mua. Hiện tại, đường giá bám sát dải trên của
Bollinger và dải này mở rộng lên phía trên sẽ hỗ trợ cho
đường giá. Dự báo phiên tới, đà tăng vẫn được duy trì
với ngưỡng hướng tới là 580 điểm.

502 điể
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Sau hai phiên điều chỉnh nhẹ, HNX-Index đã tăng mạnh
trong phiên hôm nay khi kết thúc phiên bằng cây nến
xanh thân dài. Chốt phiên, HNX-Index tăng 1.46% lên
73.56 điểm. Đóng cửa, có 133 mã tăng giá, 84 mã giảm
giá và 66 mã đứng giá. Thanh khoản vẫn ở mức tốt khi
giá trị giao dịch đạt hơn 550 tỷ đồng. Phiên tăng điểm
hôm nay đã giúp HNX-Index hình thành cây nến xanh
với bóng nến che hoàn toàn 2 cây nến đỏ trước đó và
thiết lập đỉnh mới từ tháng 6/2012. Nhịp điều chỉnh đã
kết thúc sớm hơn dự kiến nhờ giao dịch tích cực của
cổ phiếu PVS. Các chỉ báo hiện tại vẫn cho xu thế tăng
điểm tốt trên sàn này. Chỉ báo MACD vẫn gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Dải Bollinger vẫn mở
rộng lên phía trên và đường giá bám sát dải trên của
Bollinger duy trì xu thế tăng trên sàn này. Dự báo phiên
kế tiếp, xu thế tích cực vẫn duy trì, HNX-Index hướng
tới ngưỡng 75 điểm. 

79 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 610 điểmMạnh 502 điểm

515 điểm
560 điểm
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Khởi sắc trên cả 2 sàn ở thời điểm cuối phiên. Đóng cửa, Vn-Index tăng 6.24 điểm lên 559.91 điểm. HNX-Index
tăng 1.06 điểm, tương đương tăng 1.46% lên 73.56 điểm. Thanh khoản tăng mạnh trên 2 sàn. Xu thế tăng

THỨ TƯ

22/01/2014

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày thứ Ba khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản khai mạc cuộc họp
đánh giá chính sách tiền tệ và khi Trung Quốc bơm tiền vào hệ thống tài chính, khiến lãi suất trên thị trường
tiền tệ giảm. Lúc 13h09 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên
139,50 điểm, với khoảng 3 mã cổ phiếu tăng có 2 mã giảm. Trong một động thái nhằm đáp ứng nhu cầu tiền
mặt tăng lên trước dịp Tết Nguyên Đán, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm tiền cho các ngân hàng
thương mại lớn nhất nước này qua một công cụ cho vay sau khi lãi suất thị trường tiền tệ tăng vọt lên mức cao
nhất trong 7 tháng. Hành động đó giúp làm giảm lo ngại về sự cạn kiệt thanh khoản và đảm bảo dòng tiền tiếp
tục chảy vào nền kinh tế. Đây là bằng chứng cho thấy ngân hàng trung ương đang giám sát tình hình hàng
ngày và không để thị trường tiền tệ vượt quá xa khỏi tầm kiểm soát. Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite
Index tăng 0,6% trong phiên này, còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,5%. Những cổ phiếu nổi bật:
Cổ phiếu của Industrial & Commercial Bank of China Ltd., ngân hàng lớn nhất Trung Quốc, tăng 2,5% trên thị
trường Hồng Kông. Cổ phiếu của LG Display Co., một hãng cung ứng thiết bị cho Apple Inc., tăng 2,3% trên thị
trường Seoul sau khi Merrill Lynch nâng đánh giá đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu của Fortescue Metals Group
Ltd., hãng khai thác quặng sắt lớn thứ ba của Australia, giảm 4,6% trên thị trường Sydney sau khi giá kim loại
này giảm trên thị trường Trung Quốc.

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 g g g ạ g
điểm vẫn duy trì trong những phiên tới. 

Trang 4

Thông tin ITA chính thức vào rổ Vn30 từ ngày 27/01/2014 đã giúp cổ phiếu này giao dịch đột biến về thanh
khoản. Bên cạnh đó đã tạo hiệu ứng tốt cho nhóm cổ phiếu đầu cơ. FLC phiên nay cũng tăng điểm trở lại, thậm
chí là tăng trần. Trong khi nhóm cổ phiếu Bluechips phiên nay chững lại, chỉ còn BVH là tăng tốt. Thị trường
phiên nay không bất ngờ về khả năng điều chỉnh các cổ phiếu vốn hóa lớn trên HSX sau mức tăng quá nhanh
mấy phiên vừa qua cộng thêm ảnh hưởng lớn từ khối ngoại. Tổng giá trị khớp lệnh ở phiên nay trên cả 2 sàn
đạt hơn 2000 tỷ đồng, khối ngoại vẫn đóng góp nhiều vào thanh khoản. Trên sàn Hose, khối ngoại vẫn mua
vào hơn 500 tỷ đồng và bán ra hơn 300 tỷ đồng. Về giá trị giao dịch thì tổng mua và bán của khối ngoại gia
tăng trong phiên nay và đối tượng được mua mạnh lại là nhóm cổ phiếu Vn30 như STB, VCB, PPC, BVH, PVD, 
HAG, ITA…Và hầu hết nhóm cổ phiếu này đều giao dịch rất tích cực. Bên sàn HNX, sự trở lại của PVS xuất
phát từ cầu của khối ngoại đã giúp cổ phiếu này khởi sắc và là động lực chính kéo chỉ số HNX-Index cũng như
tạo hiệu ứng cho nhóm còn lại. Thậm chí cổ phiếu này còn tăng trần về cuối phiên, đã lâu lắm rồi mã này mới
tăng mạnh đến như vậy. Nhóm cổ phiếu dầu khi tăng rất tốt ở phiên nay, ngoài ra thêm cổ phiếu VCG và SCR.
Với thanh khoản như nhiều phiên gần đây thì xu thế tăng điểm vẫn duy trì tốt trên 2 sàn. Đặc biệt HNX-Index đã
điều chỉnh xong và hướng tới ngưỡng 75 điểm. Vn-Index cũng có thể đạt ngưỡng 580 điểm trong thời gian tới. 

Nhóm cổ phiếu bluechips tạm thời suy yếu sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp. Tuy nhiên điều này cũng không
ảnh hưởng đến nhóm cổ phiếu còn lại. Việc luân phiên tăng điểm giữa các nhóm như hiện nay là động lực cho
thị trường tăng điểm trong thời gian tới cũng như tránh sụt giảm sâu. Ở thời điểm này, nhà đầu tư vẫn có thể
gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cơ bản tốt và nên chốt lời dần những cổ phiếu tăng nóng. Nên mua vào trong nhịp
điều chỉnh và tránh mua đuổi giá cao. 

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.




