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Quý IV/2013, HRC đạt doanh thu thuần 85,81 tỷ đồng,
giảm 33,14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 616,6
triệu đồng, giảm tới hơn 93% so với cùng kỳ, lợi nhuận
trước thuế đạt 21,26 tỷ đồng, tăng 124,74%, lợi nhuận sau
thuế đạt 16,85 tỷ đồng, tăng 125,57% so với cùng kỳ. Lũy
kế năm 2013, Công ty đạt doanh thu thuần 406 tỷ đồng,
giảm 17,89% so với năm 2012; lợi nhuận trước thuế đạt
81,56 tỷ đồng, giảm 26,19%; lợi nhuận sau thuế đạt 65 tỷ
đồng, giảm 26,8% so với năm 2012.
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CPI tháng đầu tiên của năm 2014 tăng 0,7% so tháng trước và tăng 6,78% so cùng kỳ.
So với tháng trước, có 10/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, trong đó có 2 nhóm hàng
tăng trên 1% là nhóm hàng đồ uống và thuốc lá (tăng 1,29%), nhóm giao thông (tăng
1,19%); Nhóm bưu chính viễn thông giữ nguyên bằng tháng trước. Thời điểm này sức
mua đã tăng, giá cả chưa có biến động lớn, thực phẩm có loại tăng, có loại giảm nhẹ do
lượng hàng hóa dồi dào cộng với sự bình ổn giá của thành phố. Do điều kiện thời tiết
rét đậm nên một số mặt hàng trong nhóm may mặc tăng. Từ giữa tháng 12, giá xăng
dầu tăng nhẹ từ 380-650 đồng/lít tuỳ loại nên khiến nhóm mặt hàng giao thông tăng
1 19%

CPI Hà Nội tháng 1/2014 tăng 0,7% so với tháng 12/2013

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 1 tại TP.HCM tăng 0,4%HRC: Lợi nhuận 2013 giảm gần 27%

Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt hơn 13,65 tỷ USD

Năm 2013,CSM lãi ròng hơn 360 tỷ đồng

DHG lãi sau thuế hơn 603 tỷ đồng

Theo số liệu của cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2014 của thành
phố đã tăng 0,4% so với tháng trước, là mức tăng thấp nhất của tháng 1 trong vòng 5
năm trở lại đây. Diễn biến giá cả trong tháng, theo báo cáo từ cơ quan thống kê cũng
phản ánh thực trạng trên. Trong 11 nhóm hàng chính tính chỉ số giá, mức tăng cao tập
trung ở các nhóm hàng như nhóm giao thông, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm
may mặc, mũ nón, giầy dép và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác với mức tăng trên 0,5%
trong khi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng nhẹ 0,16% so tháng trước. Khác
với mọi năm, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm trong tháng chỉ tăng nhẹ 0,16%
so với tháng trước.

CSM đạt 3.166,28 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ, tăng 2,85% so với năm 2012 và vượt kế
hoạch năm 2,14%; lợi nhuận sau thuế 360,64 tỷ đồng, tăng
42,05% so với năm trước đó và vượt kế hoạch 44,26%.
Tính riêng trong quý IV, doanh thu CSM đạt 809,95 tỷ
đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm trước đó và lợi
nhuận sau thuế 102,91 tỷ đồng, tăng 52,08% cùng kỳ do
Công ty tăng cường công tác bán hàng, đặc biệt trong việc
xuất khẩu

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch XK hàng hóa của Việt Nam
sang thị trường Nhật Bản trong năm 2013 đạt trên 13,65 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm
2012. Trong năm 2013, nhiều nhóm hàng XK sang thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch
từ 100 triệu USD trở lên. Dệt may tiếp tục là mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất với 2,38
tỷ USD, chiếm khoảng 20 thị phần, tăng 20,7% so với năm trước. Nhật Bản hiện đã
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Công ty đạt 3.254 tỷ đồng doanh thu và 603,16 tỷ đồng lợi
nhuận trong năm 2013. Theo DHG, năm qua, Công ty đã
đề xuất nghiên cứu 25 sản phẩm mới, triển khai sản xuất
16 sản phẩm mới. Đồng thời, cải tiến 23 quy trình sản xuất
7 sản phẩm đạt tương đương sinh học. Cung cấp 5.308
ấ
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Ngày 21/1/2014, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị triển
khai nhiệm vụ năm 2014. Đến ngày 31/12/2013, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt
37.435 tỷ đồng, tăng 9,56% so với cuối năm 2012. Tổng dư nợ cho vay đạt 43.746 tỷ
đồng, tăng 3,09%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,23% tổng dư nợ. Trong năm 2013, dư nợ cho
vay nông nghiệp, nông thôn đạt 18.286 tỷ đồng, chiếm 41,80% tổng dư nợ; dư nợ cho
vay xuất khẩu đạt 10.633 tỷ đồng, chiếm 24,31%; cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa đạt 11.941 tỷ đồng, chiếm 27,30%. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã
triển khai thực hiện cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2012-2013 với số
tiền là 986,52 tỷ đồng (123.992 tấn gạo), cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu
2013 với số tiền là 846,69 tỷ đồng (112.654 tấn).

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 16,414.44

Cần Thơ: Nợ xấu 2013 chiếm 2,23% tổng dư nợCông ty mẹ DLG lãi ròng hơn 13 tỷ đồng

chiếm hơn 13% thị phần XK dệt may của Việt Nam. Đứng thứ hai là mặt hàng dầu thô
với trị giá đạt 2,08 tỷ USD, giảm 17,3% so với năm 2012. Phương tiện vận tải và phụ
tùng là mặt hàng đứng thứ 3 về kim ngạch XK sang Nhật Bản với 1,85 tỷ USD, tăng
9,9% so với năm trước. Mặt hàng hóa chất tuy kim ngạch XK chỉ đạt 248,2 triệu USD,
nhưng lại là mặt hàng có sự tăng trưởng vượt lên hơn cả, tăng 56,2% so với năm ngoái.

tấn nguyên liệu, 923 triệu nang cứng các loại và hơn 1.700
chủng loại bao bì phục vụ sản xuất. Kinh doanh nguyên
liệu đạt doanh thu 80 tỷ đồng, tăng 63,2% so với năm
2012. DHG hiện xuất khẩu sản phẩm sang 12 quốc gia với
các thị trường chủ lực như Moldova, Ukraina, Myanmar,
Nga…   

Kết thúc quý IV/2013, DLG đạt hơn 316 tỷ đồng doanh thu
thuần của riêng công ty mẹ, gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy
nhiên, do giá vốn hàng bán tăng tương ứng khiến lãi gộp
chỉ đạt 9,6 tỷ đồng, giảm 61,6% so với quý IV/2012; LNST
đạt 10,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, DLG lãi ròng 13,4 tỷ
đồng, gấp 2 lần so với năm 2012. Vào cuối năm 2013,
DLG thông báo CTCP BOT và BT Đức Long Gia Lai vừa
ký hợp đồng tín dụng trị giá 1.400 tỷ đồng với BIDV để triển 
khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh
đoạn Pleiku - Cầu 110
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Tỷ giá USD tăng nhẹ do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm đà tăng

Theo Fed, lượng vốn vay của các doanh nghiệp Mỹ tính đến cuối 2013 đã cán mốc
1.610 tỷ USD, vượt cả mức kỷ lục hồi cuối năm 2008. Điều này khiến các nhà lãnh đạo
ngân hàng ngày thêm lạc quan về triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhu cầu
vay vốn ngân hàng gia tăng thường là điềm lành báo trước sự tăng trưởng và đi lên của
nền kinh tế. Trong bối cảnh vấn đề khủng hoảng ngân sách của Mỹ nay đã được thu
xếp ổn thỏa và kinh tế châu Âu có dấu hiệu phục hồi, các doanh nghiệp cảm thấy thoải
mái hơn khi vay mượn tiền để đầu tư vào nhà xưởng, máy móc.

Tỷ giá USD tăng nhẹ do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở gần mức đáy 6 tuần trước
thềm cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang (Fed) về chương trình kích thích kinh tế (QE).
Vào 5 giờ chiều tại New York, chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, so sánh tỷ giá USD
với 10 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,1% lên 1034,16 điểm. Tỷ giá USD so với đồng yên
tăng 0,1% lên 104,30 JPY/USD sau khi tăng 0,6% trong phiên giao dịch trước, đây là
mức tăng cao nhất kể từ 14/1. So với đồng euro, USD được giao dịch ở mức 1,3561
USD/EUR. 
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VN-Index dừng lại ở mức 551,92 điểm, giảm 7,99 điểm (-1,43%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 125,282 triệu đơn vị, trị giá 2,389,44 tỷ đồng.
Trong số 306 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 100 mã tăng (chiếm
32,7%), 112 mã giảm, 75 mã đứng giá và 19 mã không có giao dịch.
Chỉ số VN30-Index giảm 8,04 điểm (-1,27%) xuống còn 626,04 điểm,
với 11 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. ITA là cổ phiếu
giao dịch nhiều nhất trên HOSE hôm nay với 19,453 triệu đơn vị, đứng
ở mức 7.300 đồng/cp (4,29%). Trên sàn Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã
SHB với 8,341 triệu đơn vị, đứng ở mức 7.200 đồng/cp. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HOSE là VID tăng 300 đồng (+6,98%) lên 4.600
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 137.610 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 12,7 triệu đơn vị, mua vào
12 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 2.072.300 đơn vị (chiếm 10,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 1.368.740 đơn vị và mua vào 3.085.887 đơn
vị, trong đó mã PVS được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 494.600
đơn vị (chiếm 16,0% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
576.300 đơn vị.
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HNX-Index cũng đóng cửa ở mức 73,42 điểm, giảm 0,15 điểm (-0,2%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 60,36 triệu đơn vị, trị giá 603,95 tỷ đồng.
Số mã tăng trên HNX là 86 (chiếm 22,3% trong tổng số 386 mã niêm
yết), số mã giảm là 135 số mã đứng giá là 55 và không có giao dịch là
110 mã. Chỉ số HNX30-Index giảm 0,14 điểm (-0,1%), xuống còn
144,38 điểm, với 6 mã tăng, 16 mã giảm và 8 mã đứng giá. Trên sàn
Hà Nội, vị trí số 1 thuộc về mã SHB với 8,341 triệu đơn vị, đứng ở mức
7.200 đồng/cp. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là VE2, tăng 500
đồng (+10%) lên 5.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 23.900 đơn
vị.
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Chính thức điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, Vn-
Index để mất 7.99 điểm xuống 551.92 điểm. Đây là mức
điểm thấp nhất trong phiên của chỉ số này. Biến động
giá hôm nay khá mạnh với khoảng cách từ điểm cao
nhất tới điểm thấp nhất trong phiên là gần 13 điểm.
Nhóm cổ phiếu bluechips giảm điểm là nguyên nhân
chính khiến Vn-Index mất điểm cuối phiên. Thanh
khoản phiên nay tăng mạnh so với phiên trước đó với
giá trị khớp lệnh đạt gần 2000 tỷ đồng. Đây là mức
thanh khoản cao trong nhiều phiên gần đây. Kết thúc
phiên bằng cây nến đỏ thân dài thể hiện trạng thái chốt
lời sau chuỗi 13 phiên tăng điểm liên tiếp. Áp lực điều
chỉnh mạnh dã khiến đường giá chui vào trong dải
Bollinger, trong khi dải này vẫn tích cực mở rộng lên
phía trên. Chỉ báo RSI giảm mạnh ra cho tín hiệu điều
chỉnh. Hiện tại STO vẫn đang trong vùng quá mua nên
áp lực điều chỉnh vẫn còn xảy ra trong các phiên kế
tiếp. Nhịp điều chỉnh này chưa dừng lại với ngưỡng hỗ
trợ hiện tại là 540 điểm. 
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Giảm nhẹ sau khi tiếp cận ngưỡng kháng cự 75 điểm.
Chốt phiên, HNX-Index để mất 0.15 điểm xuống 73.42
điểm. Thanh khoản ở mức cao với giá trị khớp lệnh đạt
gần 600 tỷ đồng. Sau khi chạm dải trên của Bollinger,
áp lực chốt lời mạnh đã khiến HNX-Index đóng cửa lùi
về mức thấp trong phiên. Tuy nhiên, hiện tại đường giá
đã nằm phía trong dải Bollinger nên áp lực chốt lời sẽ
giảm bớt trong cá phiên tới. MACD vẫn đang gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu là điểm tích cực. Bên
cạnh đó chỉ báo STO đã giảm ra khỏi vùng quá mua
cho tín hiệu điều chỉnh có thể giảm bớt trong các phiên
còn lại của năm âm lịch. Trong khi RSI và MFI lại có tín
hiệu đi ngang trong nhiều phiên gần đây cho thấy dòng
tiền mới chưa tham gia thị trường. Hiện tại, HNX-Index
đang đối mặt với ngưỡng kháng cự 75 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản cam kết sẽ duy trì gói
kích thích kinh tế để đẩy lùi tình trạng giảm phát và khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo về tăng trưởng
kinh tế toàn cầu. Lúc 13h15 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên
139,82 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,3% sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết họ sẽ giữ
nguyên kế hoạch tăng lượng tiền cơ sở thêm 60-70 nghìn tỷ Yên và duy trì mục tiêu lạm phát đến năm 2015.
Trước đó, Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 3,6% lên mức 3,7% cho
năm 2014. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Tokyo Steel Manufacturing Co. tăng 5% sau khi công ty này
công bố có lãi trở lại. Cổ phiếu của TDK Corp. tăng 6,3% sau khi Nomura Holdings nâng giá mục tiêu của cổ
phiếu công ty sản xuất đồ điện tử này. Cổ phiếu của Newcrest Mining Ltd. (NCM), hãng sản xuất vàng lớn nhất
Australia, giảm 3,1% do giá vàng giảm xuống gần mức thấp nhất trong 2 tuần. Cổ phiếu của MGM China
Holdings Ltd. giảm 7,3%, dẫn đầu các mã casino của Macau giảm trên thị trường Hồng Kông khi JPMorgan
Chase & Co hạ xếp hạng đối với cổ phiếu này.
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Áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu bluechips đã khiến Vn-Index chính thức chấm dứt chuỗi 13 phiên tăng điểm
liên tiếp. Chốt phiên Vn-index để mất mốc 560 điểm, giảm 7.99 điểm xuống 551.92 điểm. HNX-Index cũng giảm
nhẹ xuống 73.42 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì khá tốt trên sàn cùng sự phân hóa tăng điểm ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ nên xu thế hiện tại không xấu đi. 
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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.

Kỳ nghỉ tết dài ngày đang tới gần và thị trường tăng trưởng mạnh như thời gian qua thì khó tránh được áp lực
chốt lời mạnh. Bên cạnh đó nhóm cổ phiếu Bluechip suy yếu sẽ là lực cản cho Vn-Index chinh phục ngưỡng
cao hơn. Để bảo toàn thành quả đạt được trong thời gian qua chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chốt
lời những cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua, việc mua nên mua dần trong nhịp điều chỉnh các phiên kế
tiếp.  

Trang 4

Nhóm cổ phiếu Bluechips tiếp tục phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, mặc dù không bị khối ngoại bán mạnh nhưng
cổ phiếu MSN, VIC, VNM, GAS vẫn giảm điểm, duy chỉ có BVH còn giữ sắc xanh. Điểm bất ngờ ở phiên nay là
việc giảm sàn của HPG trong ngay từ những phút sáng, khối ngoại bán mạnh cổ phiếu này là nguyên nhân
chính, giá trị bán ròng của cổ phiếu này là hơn 19 tỷ đồng, tương đương với khối lượng bán ròng gần 400.000
cổ phiếu. Kể từ đầu tháng 1 năm 2014, đây là phiên bán ròng đầu tiên của khối ngoại trên Hose, khối ngoại
hôm nay mua vào gần 360 tỷ đồng, bán ra hơn 600 tỷ đồng, giá trị bán ròng là hơn 257 tỷ đồng. Trong đó dẫn
đầu bảng là cổ phiếu KBC bị bán ròng tới hơn 435 tỷ đồng và được thực hiện qua giao dịch thỏa thuận. Bên
sàn HNX, áp lực điều chỉnh cũng khá rõ ràng khi nhóm cổ phiếu chủ chốt đều giảm điểm, trong khi cổ phiếu
PVS vẫn giao dịch khá tích cực vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên, đây cũng là cổ phiếu được khối ngoại
mua mạnh trong nhiều phiên gần đây. Áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng
chúng tôi cho rằng không quá lo ngại khi giao dịch của khối ngoại vẫn tích cực. Đây là yếu tố cầu hỗ trợ cho thị
trường trong thời gian tới trên chặng đường chinh phục ngưỡng kháng cự 610 điểm là vùng đỉnh của tháng
10/2009. Mặc dù một số chỉ báo suy yếu và cho tín hiệu điều chỉnh như RSI và MACD tạm ngưng đà tăng lên
phía trên. Tuy nhiên nếu dòng tiền không rút ra thì nhịp điều chỉnh sẽ sớm kết thúc. 

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.




