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CPI tháng đầu năm 2014 cả nước tăng 0,69% so với tháng trước, mức tăng khá thấp so
với mức tăng cùng kỳ của một số năm trước, nguyên nhân một mặt do nhiều địa phương
triển khai các chương trình bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên
đán, mặt khác do sức mua của thị trường vẫn ở mức thấp. Trong đó, nhóm giao thông
tăng cao nhất với mức tăng 1,22%. So với tháng trước, CPI tháng 1/2014 của một số địa
phương như sau: Hà Nội tăng 0,7%; TP.HCM tăng 0,4%; Thái Nguyên tăng 0,43%; Hải
Phòng tăng 0,67%; Huế tăng 0,92%; Đà Nẵng tăng 0,74%; Khánh Hòa tăng 0,86%; Gia
Lai tăng 1,29%; Vĩnh Long tăng 0,4%; Cần Thơ tăng 0,83%.

CPI cả nước tháng 1 tăng 0,69%

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

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2014 giảm 6,2%Năm 2013, VRG bị giảm 4.614 tỷ đồng doanh thu  

Kinh tế TP HCM tháng 1: Sản xuất công nghiệp tăng, xuất khẩu giảm 

Số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/1 cho thấy Chỉ số sản xuất công nghiệp
(IIP) của Việt Nam trong tháng 1/2014 ước giảm 6,2% so với tháng trước và chỉ tăng nhẹ
3,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng đầu tiên của năm 2014, hoạt động của hầu
hết các ngành công nghiệp đều giảm so với tháng trước đó. Cụ thể, chỉ số sản xuất của
ngành khai khoáng giảm 9,8% so với tháng 12/2013; ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo giảm 5,4%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 4,8%; riêng ngành cung cấp
nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,8%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, chỉ
có ngành khai khoáng giảm 9,6%, các ngành còn lại đều tăng từ 4,4-9,0%. Tổng cục
Thống kê cũng cho biết Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cả năm
2013 tăng 10,1% so với năm 2012.

TBC: Lợi nhuận quý IV/2013 thấp hơn cùng kỳ năm

HDG đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 223 tỷ đồng

Năm 2013, tuy hoàn thành sản xuất 365 triệu kWh điện
trước một tháng so với kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận
trong quý IV/2013 của CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC) đạt
thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, trong quý
IV/2013, TBC đạt 72,1 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau
thuế 24,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 30
tỷ đồng. Lũy kế năm 2013, TBC đạt 299 tỷ đồng doanh thu,
lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng.

Năm 2013, VRG tiêu thụ được 318.958 tấn cao su các
loại, đạt 25.778 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế
ước đạt 5.501 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt được trong
năm 2013 giảm tới 4.614 tỷ đồng so với năm 2012, chủ
yếu do giá bán mủ cao su giảm khá mạnh. Trong năm qua,
giá bán bình quân chỉ còn 51,8 triệu đồng/tấn, trong khi
năm 2012 là 62,74 triệu đồng/tấn… Trong năm 2013, VRG
nâng tổng diện tích cao su lên 392.238 héc-ta. Năm nay,
Tập đoàn đặt mục tiêu đưa tổng diện tích vườn cao su lên
420.000 héc-ta.

Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố tháng 1 ước tăng 1,4% so với cùng kì năm
2013. Trong đó, công nghiệp cơ khí chế tạo tăng 25,5%, chế biến tăng 1,1%, hóa dược
cao su tăng 0 6% công nghiệp khai khoáng giảm 14 2% Bên cạnh đó năm nay do

Năm 2014, Công ty đặt doanh thu hợp nhất là 1.746 tỷ
đồng, tăng 1,63 lần so với năm 2013, LNTT hợp nhất dự
kiến đạt 223 tỷ đồng tăng 1 5 lần so với năm 2013 Trong
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Mặc dù nguồn cung khá dồi dào và tương đối ổn định thế nhưng, sức mua của thị trường
Tết lại không hề sôi động như mong đợi. Năm nay thị trường Tết ở Hà Nội khởi động
muộn hơn so với mọi năm. Cuối tuần qua, các siêu thị và trung tâm thương mại mới bắt
đầu đông người đến sắm Tết. So với những năm trước, sức mua năm nay kém hơn hẳn
trừ những ngày cuối tuần, còn các ngày thường, hoạt động mua sắm khá trầm lắng.
Ngày 23 tháng Chạp, không khí mua bán tại các chợ ở Hà Nội cũng không tấp nập như
mọi năm. Thu nhập hạn chế cũng khiến người dân điều chỉnh xu hướng tiêu dùng. Thay
vì mua bánh kéo nhập khẩu đắt tiền, phần lớn mọi người chọn sản phẩm trong nước có
mức giá hợp lý, có nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng rõ ràng.

Dow Jones 16,197.35

Hàng Tết giá ổn định, sức mua kém Lợi nhuận 2013 của Vinasun tăng mạnh

Trung Quốc triển khai thêm 12 khu thương mại tự do

cao su tăng 0,6%, công nghiệp khai khoáng giảm 14,2%. Bên cạnh đó, năm nay do
tháng Tết rơi vào tháng 1 nên nhu cầu mua sắm tăng cao kéo theo thương mại dịch vụ
tăng khá so với cùng kì năm trước. Tình hình đầu tư trong và ngoài nước trong tháng
cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng mạnh cả về quy mô vốn và số lượng. Cụ thể,
về đầu tư trong nước, có 1.415 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số
vốn đăng kí là 7.111 tỉ đồng. Tính chung, vốn đăng kí và bổ sung là 12.072 tỉ đồng, tăng
17% so với cùng kì. Có 162 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5% so với cùng
kì.

kiến đạt 223 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2013.Trong
năm 2014, HDG sẽ tập trung hoàn tất các hạng mục của
hai dự án lớn như dự án Nguyễn Văn Công và Hà Đô Park
View. Ngoài ra, HDG sẽ tiếp tục tiến hành triển khai những
dự án lớn khác như Khu đô thị Noongtha với doanh thu dự
kiến 140 tỷ đồng, Dự án Q.12 TP. HCM với doanh thu
khoảng 50 tỷ đồng …

12.21

S&P 500

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 của Công ty tăng đến 46%
và đạt hơn 217,3 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch đề ra thì
con số lợi nhuận thực hiện cũng cao hơn đến gần 24%.
Lợi nhuận tăng mạnh một phần là do doanh thu tăng,
nhưng quan trọng hơn là chi phí lãi vay giảm đã giảm đáng
kể. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2013 đạt hơn 3.053 tỷ
đồng, tăng 16% so với năm 2012; chi phí lãi vay đã giảm
từ 104,4 tỷ đồng xuống còn 61,6 tỷ đồng.
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Tỷ giá EUR/USD lên cao nhất 4 tuần sau số liệu sản xuất của eurozone

Theo nguồn tin này, các quan chức cấp cao đã tới thị sát tại Thiên Tân, Quảng Đông và
khả năng là hai khu FTZ này sẽ được công bố trong khoảng một năm tới. Nguồn tin cũng
tiết lộ các ứng viên khác bao gồm Chu San (thành phố mạnh về hàng hải của tỉnh Chiết
Giang), Thanh Đảo (một thành phố cảng quan trọng khác), Vũ Hán và Hàng Châu.
“Trung Quốc không đặt giới hạn về số lượng FTZ và cũng không đưa ra lộ trình về việc
xây dựng, chỉ cần các nơi này đáp ứng được tiêu chí của FTZ” - Tân Hoa xã trích nguồn
tin nói.
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Theo Markit Economics, chỉ số PMI sản xuất của eurozone trong 1/2014 tăng lên mức
53,9 điểm, đây là mức cao nhất kể từ 5/2011. Giá trị đồng euro so với USD tăng lên mức
cao nhất trong 4 tuần qua do chỉ số PMI sản xuất của khu vực eurozone chạm đỉnh 2,5
năm, đây là dấu hiệu cho thấy kinh tế châu Âu đang lấy lại đà tăng trưởng. Vào 5 giờ
chiều tại New York, so với USD, giá trị đồng euro tăng 1,1% lên 1,3696 USD/EUR, đây là
mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ 27/12/2013. Tỷ giá EUR/JPY giảm 0,1% xuống
141,44 JPY/EUR. Đồng yên tăng 1,2% lên 103,26 JPY/USD.

-27.60

-21.27 4,259.69

(Cập nhật 17h00' ngày 24/01/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 560,19 điểm, tăng 6,64 điểm (1,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 88,006 triệu đơn vị, trị giá 1.573,48 tỷ đồng.
Toàn sàn có 144 mã tăng, 70 mã giảm và 90 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 1,29 điểm (0,21%) lên mức 627,91 điểm, với 12 mã
tăng giá, 12 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Phiên hôm nay sự phân
hóa của các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE diễn ra rất mạnh. Tuy nhiên,
với việc một số cổ phiếu trụ cột như GAS và MSN đã bứt phá mạnh đã
giúp chỉ số VN-Index vẫn tăng tới hơn 6 điểm. Khép phiên giao dịch,
GAS tăng tới 4,6% lên 79.000 đồng/CP còn MSN tăng 3,2% lên
97.000 đồng/CP. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như VNM, VIC, SSI,
HAG… đều đồng loạt tăng giá. SSI đã tăng 4,8% lên 22.000 đồng/CP
và khớp được 4,45 triệu đơn vị. HAG tăng 2,3% lên 22.100 đồng/CP
và cũng khớp được 4,25 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên
HOSE là BRC tăng 700 đồng (+7%) lên 10.700 đồng/cp, khối lượng
giao dịch đạt 210 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,9 triệu đơn vị, mua vào
9,3 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.149.960 đơn vị (chiếm 16,9% tổng khối lượng giao dịch) Trên
HNX, khối ngoại bán ra 811.100 đơn vị và mua vào 1.723.899 đơn vị,
trong đó mã PVS được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 439.400 đơn
vị (chiếm 19,1% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 240.200
đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 73,66 điểm, tăng 0,21 điểm (0,29%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 34,766 triệu đơn vị, trị giá 336,600 tỷ đồng.
Toàn sàn có 132 mã tăng, 74 mã giảm và 169 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 0,1 điểm (0,07%), lên mức 144,01 điểm, với 14 mã
tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá. Các cổ phiếu trong nhóm HNX-30
cũng phân hóa tương đối mạnh. Một số mã như ACB, BVS, VND,
KLS… đã nhích lên trên mốc tham chiếu. Khép phiên giao dịch, VND
tăng 2,3% lên 13.500 đồng/CP và khớp được 1,9 triệu đơn vị. KLS
tăng 1,1% lên 9.500 đồng/CP và cũng khớp được 1,72 triệu đơn vị.
Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX đứng giá tham chiếu và khớp lệnh
mạnh nhất sàn HNX, đạt 6,85 triệu đơn vị. Trong khi đó, SHN đã bị
kéo xuống mức giá sàn và khớp lệnh được 1,48 triệu đơn vị. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HNX là VE2, tăng 600 đồng (+10%) lên 6.600
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 8.500 đơn vị.
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Giao dịch vẫn rất tích cực mặc dù chỉ còn 1 phiên giao
dịch nữa là bước vào kỳ nghĩ lễ tết nguyên đán 2014.
Đóng cửa, Vn-Index phục hồi lên đỉnh mới cao hơn
phiên ngày 21/01/2014. Chốt phiên, Vn-Index tăng 6.64
điểm lên 560.19 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với giá
trị khớp lệnh tăng gần 50% so với phiên trước đó lên
hơn 1500 tỷ đồng. Giao dịch tích cực phiên nay cho
thấy nhịp điều chỉnh có thể sớm chấm dứt khi STO
giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua. Bên cạnh đó chỉ báo
MACD cũng đang gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Và chỉ báo RSI cũng phục hồi nhẹ trở lại sau
phiên giảm mạnh trước đó. Hiện tại dải Bollinger vẫn
đang mở rộng lên phía trên cùng với đường giá vẫn
bám sát dải trên của Bollinger. Với diễn biến hôm nay
thì nhịp điều chỉnh đã chấm dứt và Vn-Index có thể
hướng tới ngưỡng 610 điểm trong thời gian tới.  
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530 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến giằng co phiên thứ hai liên tiếp, HNX-index
vẫn giữ được sắc xanh cuối phiên, tăng nhẹ 0.21 điểm
lên 73.66 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng nhẹ so với
phiên trước đó là điểm tích cực. Tuy nhiên kết thúc
phiên bằng cây nến xanh thân ngắn cho thấy tâm lý
thận trọng còn duy trì và ngưỡng 73 điểm hiện nay
đang giữ vai trò hỗ trợ. Các chỉ báo hiện tại duy trì xu
thế đi ngang trên sàn này khi MACD đang rút ngắn
khoảng cách với đường tín hiệu cho xu thế không rõ
ràng. Bên cạnh đó một loạt các chỉ báo RSI và MFI vẫn
kéo ngang cho thấy dòng tiền vào thị trường chưa thay
đổi. Hiện tại dải Bollinger vẫn đang mở rộng lên phía
trên là tín hiệu hỗ trợ cho xu thế hiện tại. Với các tín
hiệu này thì HNX-Index còn duy trì giằng co trong biên
độ hẹp trong phiên còn lại của năm với hỗ trợ ở
ngưỡng 73 điểm, ngưỡng kháng cự yếu là 75 điểm. 

79 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình 71 điểm Trung bình

69 điểm

75 điểmYếu
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73 điểm

580 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên ngày thứ Sáu, hướng tới tuần giảm thứ tư liên tiếp, tức chuỗi tuần
giảm dài nhất trong vòng hơn 1 năm rưỡi. Thị trường đi xuống trong phiên cuối tuần do lo ngại tăng trưởng lợi
nhuận của các công ty có thể thấp hơn dự báo do dấu hiệu kinh tế Trung Quốc suy yếu. Lúc 13h10 giờ Việt
Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 1,1% xuống 137,24 điểm, với cả 10 nhóm
ngành giảm giá. Chỉ số này đã mất 1,7% trong tuần này, tuần giảm thứ tư liên tiếp, khi một điều tra của
HSBC/Markit cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc sẽ giảm trong tháng đầu tiên của năm 2014.
Chứng khoán Trung Quốc giảm 0,6%, còn chứng khoán Hồng Kông giảm 0,8%. Chỉ số Topix của Nhật Bản
giảm 1,8% trong phiên này, còn chỉ số Nikkei 225 giảm 1,9% sau khi đồng Yên Nhật tăng giá mạnh nhất kể từ
ngày 18/9/2013 so với USD. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Honda Motor giảm 2,4% trên thị trường
Tokyo sau khi đồng Yên tăng mạnh nhất trong 4 tháng, khiến cổ phiếu các công ty xuất khẩu của Nhật Bản
giảm. Cổ phiếu của Reject Shop giảm 32% trên thị trường Sydney sau khi lợi nhuận của hãng bán lẻ này
không đạt dự báo. Cổ phiếu của Newcrest Mining, một công ty sản xuất vàng của Australia, tăng 3,8% sau khi
giá vàng tăng mạnh trên thị trường New York.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/01/2014

Chỉ còn một phiên giao dịch nữa là đến kỳ nghỉ lễ dài ngày, tuy nhiên giao dịch trên cả 2 sàn sôi động hơn
phiên trước đó khi thanh khoản tăng mạnh cùng với các chỉ số duy trì được sắc xanh đến cuối phiên. Thậm
chí Vn-Index còn tiến lên ngưỡng cao mới, cao hơn phiên ngày 21/01/2014. Vn-index đóng cửa ở mức cao
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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.

Để bảo toàn thành quả và hạn chế rủi ro trong ngắn hạn nhà đầu tư có thể tiếp tục chốt lời những mã đã tăng
mạnh trong thời gian qua. Việc mua vào có thể tiến hành mua dần dần ở các nhịp điều chỉnh. Lựa chọn mã ở
thời điểm này rất quan trọng, nhà đầu tư nên lựa chọn cổ phiếu có chỉ báo cơ bản tốt và nên duy trì tỷ lệ
margin hợp lý. 

chí Vn Index còn tiến lên ngưỡng cao mới, cao hơn phiên ngày 21/01/2014. Vn index đóng cửa ở mức cao
nhất trong ngày, tăng 6.64 điểm lên 560.19 điểm, trong khi HNX-Index vẫn loanh quanh ngưỡng 63 điểm, lên
73.66 điểm. 

Trang 4

Hôm nay là phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BIDV, nhưng cổ phiếu này không thu hút được nhiều sự chú
ý bằng những cổ phiếu hết room. Mặc dù chưa có thông tin cụ thể liên quan đến vấn đề room, nhưng điều
khiến thị trường bủng nổ là niềm tin của nhà đầu tư chắc chắn về thông tin này và việc nới room chỉ còn vấn
đề thời gian. Khác với thông tin hỗ trợ mang tính thời vụ khác, việc nới room sẽ tác động dài hạn đến thị
trường. Dòng tiền hôm nay vào khá mạnh với giá trị khớp lệnh tăng gần 50% so với phiên trước đó trên sàn
Hose và tăng 20% trên sàn HNX. Nhóm cổ phiếu bluechips tiếp tục là cổ phiếu nhận được dòng tiền mạnh. Và
khối ngoại vẫn duy trì mua vào khá tốt trong phiên hôm nay, mức này tương đương với mức giao dịch của
khối ngoại hôm qua. Ở phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tiếp tục giao dịch khá tích cực tiêu
biểu là cổ phiếu SSI, HCM và BVS. Trong vài phiên gần đây, ngoài nhóm cơ bản, dòng tiền có dấu hiệu lan
một số mã trong nhóm cổ phiếu midcap và penny, hầu hết nhóm này chưa tăng nhiều trong thời gian qua. Tuy
nhiên có thể do tâm lý nghỉ tết mà sức lan tỏa chưa thật sự mạnh mẽ. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho xu thế
vẫn tốt trên hai sàn. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn ở vùng quá mua lớn nên áp lực điều chỉnh vẫn có thể
xảy ra. Ở xu thế điều chỉnh thì Vn-Index được hỗ trợ ở ngưỡng 540 điểm và HNX-Index được hỗ trợ ở
ngưỡng 71 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.




