
Quý IV/2013, doanh thu của VIG đạt 1,9 tỷ đồng, giảm
78% so cùng kỳ, trong đó doanh thu từ hoạt động đầu tư
chứng khoán góp vốn là 1 45 tỷ đồng giảm 82 6% cùng

Trong quý IV, doanh thu thuần của HAR tăng mạnh 160%
so với cùng kỳ, nhưng cũng chỉ ở mức 6,5 tỷ đồng. Giá
vốn hàng bán theo đó cũng tăng tương ứng 166% lên
5,32 tỷ đồng nên lãi gộp đạt 1,18 tỷ đồng. Trừ đi các chi
phí, HAR lãi ròng 1,6 tỷ đồng, cùng kỳ lãi vỏn vẹn 375
triệu đồng. Lũy kế cả năm 2013, HAR đạt 43,75 tỷ đồng
doanh thu thuần và lãi ròng 12,3 tỷ đồng, tăng lần lượt
34% và 21% so với năm 2012. 

Trong quý IV, VNH đạt 20,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng
48,6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm
mạnh chỉ còn 7,5 tỷ đồng (cùng kỳ là 67,76 tỷ đồng) nên
lợi nhuận gộp đạt 13,27 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gộp 10,4 tỷ
đồng). Mức lợi nhuận gộp này tương đương mức lợi
nhuận mà VNH có được nhờ chuyển nhượng bất động
sản trước đó. Lũy kế cả năm 2013, VNH đạt 84,75 tỷ đồng
doanh thu thuần (tăng 8,5% so với năm 2012) và lợi
nhuận ròng đạt 9,4 tỷ đồng (năm 2012 lỗ ròng 14,3 tỷ
đồng).

Căn cứ vào diễn biến này, một chuyên gia kinh tế cho rằng, CPI tháng 1 của cả nước
chỉ tăng khoảng 0,6-0,7%. Cụ thể, theo Cục thống kê Hà Nội, CPI tháng 1/2014 trên địa
bàn thủ đô tăng 0 7% so tháng trước và tăng 6 78% so cùng kỳ trong đó tăng cao nhất

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP.HCM cần 13.522 tỷ đồng đầu tư cho giao thôngVNH:“Ngồi chơi” quý IV, vẫn “kiếm” hơn 13 tỷ đồng  

CPI tháng 1 của cả nước chỉ tăng cỡ 0,6-0,7% 

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa tổng kết công tác năm 2013 và đề ra
phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Năm 2013, kế hoạch vốn được giao cho Sở GTVT
là 6.937,7 tỷ đồng, thực hiện 7.688,3 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch; giải ngân 6.734.6 tỷ
đồng, đạt 97% kế hoạch. Về chỉ tiêu kế hoạch vốn, đại diện Sở GTVT cho biết, tổng nhu
cầu vốn dành cho sở GTVT năm 2014 là 13.522 tỷ đồng, bao gồm các công trình sử
dụng nguồn vốn ngân sách thành phố là 7.433 tỷ đồng; vốn ODA là 2.332 tỷ đồng (vốn
ODA là 1.884 tỷ đồng, vốn đối ứng 448 tỷ đồng); vốn duy tu, chi sự nghiệp, trợ giá xe
buýt khoảng 3.757 tỷ đồng. năm 2014, kế hoạch vốn dự kiến dành cho các công trình
đầu tư theo các hình thức BT, BOT,… chiếm 3.415 tỷ đồng; cho các quận, huyện phục
vụ giải phóng mặt bằng và xây dựng các công trình ngành GTVT khoảng 4.000 tỷ đồng.

HAR hoàn thành 21% các chỉ tiêu kinh doanh 2013 

VIG vượt lỗ và về đích đúng hạn
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Số liệu do Tổng cục Hải quan công bố ngày 23/1 cho thấy thương mại hai chiều giữa
Việt Nam với các châu lục trong năm 2013 đều tăng ở mức hai con số, trừ châu Đại
Dương chỉ tăng 3,9%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2013 đạt 264,3 tỷ
USD, tăng 15,7% so với năm 2012, trong đó Châu Á đạt giá trị lớn nhất với 176,8 tỷ
USD (tăng 15,3%), tiếp đến là Châu Âu đạt 39,6 tỷ USD (tăng 15,7%), Châu Mỹ đạt 37,8
tỷ USD (tăng 19,4%), Châu Đại Dương đạt 5,8 tỷ USD (tăng 3,9%) và Châu Phi đạt 4,3
tỷ USD (tăng 22,4%). Về cán cân thương mại, Việt Nam bị thâm hụt 39,6 tỷ USD với thị
trường Châu Á, trong đó riêng thâm hụt với Trung Quốc đã lên đến 23,7 tỷ USD.

Năm 2013: Việt Nam nhập siêu gần 40 tỷ USD từ Châu Á 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,335.50

9,725.51

15,695.89

Giá trị đồng USD tăng ngày thứ 7 liên tiếp, khoảng thời gian tăng dài nhất trong 8 tháng
qua. Các nhà đầu tư dự đoán số liệu về thất nghiệp Mỹ được công bố vào ngày mai
(24/1) sẽ làm gia tăng khả năng Cục dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục giảm quy mô
chương trình kích thích kinh tế (QE). So với đồng euro, giá trị USD tăng 0,1% lên 1,3547
USD/EUR sau khi sụt giảm 0,2% đầu phiên giao dịch. Tỷ giá USD so với đồng yên tăng
0,2% lên 104,52 JPY/USD. Đồng euro được giao dịch ở mức 141,60 JPY/EUR.
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Tỷ giá USD tăng ngày thứ 7 liên tiếp do đồn đoán cắt giảm QE

Chính phủ Trung Quốc đã thông qua việc thành lập 12 khu vực tự do thương mại (FTZ)
mới, vài tháng sau khi thiết lập FTZ đầu tiên tại Thượng Hải. Động thái này của Trung
Quốc nhằm tăng cường các nỗ lực thử nghiệm chương trình cải cách kinh tế và thúc
đẩy tăng trưởng. Thành phố trực thuộc trung ương Thiên Tân và tỉnh Quảng Đông là
những địa điểm được dự kiến sẽ thiết lập FTZ. Danh sách cụ thể các FTZ sẽ được công
bố trong năm 2014. Trung Quốc không hạn chế số lượng FTZ và không đặt mốc thời
gian cho việc thành lập các FTZ, chỉ cần các ứng cử viên đáp ứng được điều kiện đề ra.
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chứng khoán, góp vốn là 1,45 tỷ đồng, giảm 82,6% cùng
kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong quý IV của VIG đạt 5,37 tỷ
đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2012 chỉ đạt 990 triệu
đồng. Nhờ kết quả quý IV/2013 tăng đột biến đã giúp lũy
kế cả năm, lợi nhuận của VIG đạt hơn 6,5 tỷ đồng, hoàn
thành vượt 2% kế hoạch đề ra. Như vậy, sau 2 năm thua
lỗ nặng, VIG đã bắt đầu có lãi.

-9.57

S&P 500

Doanh thu năm 2013 của TRC ước đạt 789,9 tỷ đồng,
doanh thu khai thác đạt 529,8 tỷ đồng; LNTT ước đạt 255
tỷ đồng vượt 29% kế hoạch nhưng giảm 35% so với năm
trước. Năm 2014, công ty đặt kế hoạch giá bán bình quân
của TRC ở mức 50 triệu đồng/tấn đối với mủ khai thác và
50,31 triệu đồng/tấn đối với mủ thu mua trong khi đó giá
thành bình quân lần lượt là 40 triệu đồng/tấn và 50,11
triệu đồng/tấn, sản lượng tiêu thụ 12.950 tấn, tổng doanh
thu dự kiến đạt 759 tỷ đồng, LNTT 173,4 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Trong năm 2013, vịnh Hạ Long đã đón 2,5 triệu lượt khách đến tham quan, trong đó có
hơn 1,6 triệu khách nước ngoài. Số lượng khách đến vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) trong
năm 2013 không tăng so với các năm trước nhưng đã có nhiều đoàn khách quốc tế và
đã có hơn 31.000 lượt tàu lưu trú trên vịnh. Các công trình bến tàu Thiên Cung - Đầu Gỗ
được hoàn thành, hạ tầng cơ sở hang Sửng Sốt đã được cải tạo nhằm tạo điều kiện tốt
nhất cho du khách tới vịnh Hạ Long. Phí thăm quan vịnh Hạ Long thu được trong 2013
là hơn 220 tỷ đồng vượt kế hoạch giao 116%. Năm 2014, Quy hoạch chi tiết bảo tồn và
phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đến năm 2020 sẽ được hoàn
thành là tiền đề quan trọng cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của vịnh Hạ Long.

Dow Jones 16,373.34

Vịnh Hạ Long thu 220 tỷ đồng phí tham quan TRC: Đặt kế hoạch lợi nhuận 173 tỷ đồng năm 2014 

Trung Quốc sẽ lập 12 khu vực tự do thương mại mới

bàn thủ đô tăng 0,7% so tháng trước và tăng 6,78% so cùng kỳ, trong đó tăng cao nhất
là nhóm đồ uống và luốc lá, tăng 1,29%, do yếu tố mùa vụ. Tại TP.HCM, CPI tháng 1
của thành phố lớn nhất nước này chỉ tăng tăng 0,4% so với tháng trước. Trong đó,
nhóm giao thông có mức tăng cao nhất là 1,24% so tháng trước do tác động của đợt
tăng giá xăng dầu ngày 18/12 vừa qua. Cục thống kê Long An cũng công bố, CPI tháng
1 trên địa bàn tăng 0,68% so với tháng trước. Nếu đúng như dự báo của chuyên gia
này, thì đây là mức tăng thấp nhất của tháng cận Tết trong nhiều năm trở lại đây.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

22,733.90

2,042.18

-348.35

-41.10

4,243.00

6,814.83

Nikkei 225

(Cập nhật 17h05' ngày 23/01/2014) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 553,55 điểm, tăng 1,63 điểm (0,30%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 73,716 triệu đơn vị, trị giá 1.214,72 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 22 giao dịch trên HOSE với 5,519 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 119,24 tỷ đồng. Toàn sàn có
148 mã tăng, 63 mã giảm và 92 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index
tăng 0,58 điểm (0,09%) lên mức 626,62 điểm, với 19 mã tăng giá, 8
mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu trụ cột như GAS, VCB,
VNM, SSI, PVD, KDC… đều đã đồng loạt tăng giá và góp phần giữ
vững sắc xanh của chỉ số VN-Index. Đáng chú ý, mã KDC đã được
kéo lên mức giá trần, tuy nhiên mã này mới chỉ khớp được hơn 131
nghìn đơn vị. MSN tăng 1,6% lên 94.000 đồng/CP. Chiều ngược lại,
sau chuỗi ngày tăng giá khá ấn tượng, thì tới phiên hôm nay, BVH
đảo chiều giảm tới 4,2% xuống 46.000 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, ITA chỉ đứng giá tham chiếu, nhưng khớp lệnh mạnh
nhất sàn HOSE đạt 6,92 triệu đơn vị. FLC tăng 1,1% lên 9.000
đồng/CP và cũng khớp 4 9 triệu đơn vị

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 73,44 điểm, tăng 0,03 điểm (0,04%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 31,447 triệu đơn vị, trị giá 271,760 tỷ đồng.
Toàn sàn có 127 mã tăng, 59 mã giảm và 189 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,34 điểm (-0,24%), xuống còn 143,94 điểm, với
13 mã tăng, 4 mã giảm và 13 mã đứng giá. Bốn mã còn giảm giá
trong nhóm HNX-30 là PVS, PVG, NTP và EID. Trong đó, PVS giảm
tới 3,4% xuống 28.100 đồng/CP và khớp được trên 1,46 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, các mã như VCG, SHS, PVL, LAS, BVS… vẫn duy
trì được sắc xanh. VCG tăng 0,9% lên 11.200 đồng/CP và khớp được
1,21 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, hai mã SHN và PVX đều
được kéo lên mức giá trần. Khép phiên giao dịch, PVX khớp được
2,66 triệu đơn vị và có dư mua giá trần hơn 1,9 triệu đơn vị. Tương
tự, SHN cũng khớp được 3,19 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần
hơn 375 nghìn đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là ORS,
tăng 200 đồng (+10%) lên 2.200 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
1.624.400 đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 2,3 triệu đơn vị, mua vào
9,89 triệu đơn vị, trong đó mã BMI được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 4.259.630 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.012.080
đơn vị và mua vào 1.206.500 đơn vị, trong đó mã PVS bị khối ngoại
trên HNX bán ra nhiều nhất với 381.000 đơn vị (chiếm 25,9% tổng
khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 285.100 đơn vị.
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Chỉ còn hai phiên giao dịch nữa là bước vào kỳ nghĩ lễ
dài ngày. Đấy cũng là lý do mà sàn Hose giao dịch lình
xình với thanh khoản sụt giảm. Chốt phiên, Vn-Index
ghi được 1.63 điểm lên 553.55 điểm. Thanh khoản sụt
giảm mạnh ở phiên nay với mức giảm tới 50%, giá trị
khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 1000 tỷ đồng một chút. Tuy
nhiên, độ rộng tăng điểm khá tốt khi chốt phiên có tới
148 mã tăng điểm, 63 mã giảm và 69 mã đứng giá.
Cây nến xanh thân ngắn cho tâm lý thận trọng duy trì.
Một loạt các chỉ báo như RSI và MFI đều suy yếu cho
tín hiệu điều chỉnh. Tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn đang
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu và dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên khá tích cực duy trì
xu thế tăng. Tuy nhiên trong ngắn hạn nhịp điều chỉnh
có thể chưa dừng lại. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-
Index là 540 điểm. 
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Giao dịch giằng co quanh ngưỡng 73 điểm, đóng cửa
phiên nay HNX-index tăng nhẹ chỉ đủ giúp HNX-index
lấy lại được sắc xanh. Thanh khoản phiên nay sụt
giảm mạnh với giá trị giao dịch đạt hơn 270 tỷ đồng.
Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân ngắn cho tâm
lý giằng co sau phiên biến động mạnh trước đó và
không chinh phục thành công ngưỡng 75 điểm. Các
chỉ báo kỹ thuật đang có dấu hiệu suy yếu. Chỉ báo
MACD chững lại đà tăng, bên cạnh đó MFI và RSI
cũng có dấu hiệu suy yếu khi dập dình đi ngang suốt
hơn 1 tuần nay. Sau khi chinh phục thành công
ngưỡng 73 điểm, đường giá sẽ phải test lại cầu để
hình thành mặt bằng giá mới ở vùng này. Dự báo 2
phiên còn lại của năm giao dịch theo chiều hướng tích
cực với áp lực chốt lời không mạnh. HNX-Index sẽ dao
động quanh ngưỡng 73 điểm. 

79 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
610 điểmMạnh 502 điểm

515 điểm

560 điểm
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Chỉ còn 2 phiên giao dịch nữa là kết thúc năm âm lịch và cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vì vậy áp lực

THỨ SÁU

24/01/2014

Chứng khoán Châu Á giảm phiên đầu tiên trong vòng 3 phiên sau khi một chỉ số đo hoạt động sản xuất công
nghiệp của Trung Quốc bất ngờ giảm. Lúc 10h53 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương giảm 0,6% xuống 139,16 điểm, với cả 10 nhóm ngành cùng giảm giá. Thị trường đi xuống sau khi chỉ
số PMI sơ bộ của ngành sản xuất Trung Quốc do HSBC/Markit công bố giảm từ 50,5 điểm xuống 49,6 điểm
trong tháng 1/2014, mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Việc chỉ số xuống dưới 50 điểm, thể hiện hoạt động
sản xuất suy giảm, bổ sung thêm vào dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tăng trưởng
chậm lại. “Tăng trưởng tại Trung Quốc đã không mạnh lên do chính phủ đang tập trung vào tái cơ cấu nền
kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào tín dụng,” theo chuyên gia chiến lược đầu tư Manpreet Gill của Ngân hàng
Standard Chartered. “Những cải cách tại Trung Quốc sẽ là thách thức lớn đối với thị trường trong năm nay.”
Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 0,4% trong phiên này, còn chỉ số Hang Seng Index
của Hồng Kông giảm 1,2%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của China Construction Bank Corp. (939) giảm
2% trên thị trường Hồng Kông, dẫn đầu mức giảm của các ngân hàng Trung Quốc. Cổ phiếu Insurance
Australia Group giảm 4,2% sau khi công ty bảo hiểm này hạ dự báo tăng trưởng phí bảo hiểm. Cổ phiếu của
Nidec Corp tăng 3,7% trên thị trường Tokyo sau khi hãng chế tạo cơ khí chính xác này nâng dự báo lợi nhuận 
cả năm và thông báo sẽ mua lại cổ phiếu quỹ.

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.

p g ị ị ỳ g g y ậy p ự
chốt lời không còn mạnh như những phiên trước đó bởi vì ai muốn rút tiền sẽ phải bán từ những phiên trước
đó để kịp T+3. Chính điều này đã khiến thanh khoản sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay mặc dù cả 2 sàn
vẫn duy trì được sắc xanh. Chốt phiên, Vn-Index tăng nhẹ 1.63 điểm lên 553.55 điểm, HNX-Index tăng 0.03
điểm lên 73.44 điểm. 

Trang 4

Với tâm lý nghỉ lễ dài ngày đang tới dần thì lực cầu mua không quá mạnh nhưng cũng đủ đẩy giá ở những
mã áp lực bán nhỏ. Nhìn chung lực cung toàn sàn không đáng kể, đấy là lý do mà sắc xanh duy trì trên sàn
khá tốt. Điều này thể hiện ở đổ rộng tăng điểm. Trên sàn Hose có 148 mã tăng, 63 mã giảm, 69 mã đứng giá.
Bên sàn HNX có 127 mã tăng giá, 59 mã giảm giá, 63 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm một nửa so với
phiên hôm qua, giá trị khớp lệnh của cả 2 sàn chỉ đạt hơn 1200 tỷ đồng. Khối ngoại giảm bớt đáng kể ở phiên
hôm nay khi giá trị mua vào trên Hose chỉ đạt hơn 252 tỷ đồng, bán ra hơn 130 tỷ đồng. Phiên giao dịch hôm
nay khá tích cực với sự trở lại của nhóm cổ phiếu chứng khoán tiêu biểu như SSI và HCM. Sự phân hóa ở
phiên nay không quá rõ ràng. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực về xu thế thị trường trong thời gian tới,
đặc biệt là xuất hiện cầu của khối ngoại khá mạnh mẽ trong thời gian gần đây và thanh khoản tăng mạnh trên
thị trường cũng được đóng góp nhiều cầu khối nội. Đây là yếu tố tích cực duy trì xu thế tăng điểm sau kỳ nghỉ
lễ dài ngày. Hai phiên còn lại của năm giao dịch vẫn theo chiều hướng tích cực nhưng sẽ không có đột biến
cùng thanh khoản ở mức thấp do nhà đầu tư nghỉ lễ sớm. Đây cũng điều thường thấy ở nhiều năm trước.
Ngưỡng đóng vai trò hỗ trợ hiện nay với Vn-Index là 540 điểm và HNX-Index là 73 điểm, thấp hơn là 71 điểm. �

Sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu vẫn xuất hiện và dòng tiền vẫn vào mạnh những cổ phiếu đang điều
chỉnh sẽ giúp đà điều chỉnh ở những cổ phiếu này sớm chấm dứt. Kỳ nghỉ lễ dài ngày đang tới gần, chúng tôi
khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục chốt lời những cổ phiếu tăng nhiều trong thời gian qua. Việc mua vào nên
tiến hành ở nhịp điều chỉnh trong phiên. �

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.




