
Năm 2014 Khu phức hợp Chu Lai Trường Hải sẽ được

Năm 2013, công ty có doanh thu thuần đạt 942,28 tỷ đồng,
tăng 10,58% so với năm 2012 và lợi nhuận sau thuế 24,41
tỷ đồng, tăng 2,13% so với năm trước đó. Tính riêng quý
IV, HTC đạt doanh thu thuần và LNST lần lượt 234,21 tỷ
đồng và 6,2 tỷ đồng, tăng 9,33% và 9,73% so với cùng kỳ
năm trước đó. Cuối năm 2013, HĐQT Công ty đã thông
qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu tổng thu
nhập của Công ty mẹ 820,3 tỷ đồng; LNTT 12,1 tỷ và
LNST đạt 9,4 tỷ đồng.

So với quý 4/2012, kết quả kinh doanh quý 4/2013 của
VTA thực sự khởi sắc với 72,2 tỷ đồng LNST (cùng kỳ chỉ
đạt vỏn vẹn 712 triệu đồng). Tuy nhiên, kết quả thu được
chủ yếu từ hoạt động khác, mảng kinh doanh chính công
ty lãi vỏn vẹn 262 triệu đồng chủ yếu nhờ khoản hoàn
nhập chi phí tài chính gần 5 tỷ đồng trong kỳ. Lợi nhuận
quý 4 giúp kết quả năm 2013 công ty thoát lỗ, lãi ròng 52 tỷ
đồng. Từ năm 2008 đến nay, 2013 là năm thứ 2 VTA có
lãi. Năm thoát lỗ đầu tiên 2011 sau khi công ty chuyển sàn
từ HNX sang giao dịch ở sàn Upcom.  

Thành phố cấp giấy phép thành lập mới 15 dự án FDI với số vốn 19 9 triệu USD tăng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhà nước nắm dưới 50% vốn tại Tổng công ty ÔtôVitaly bất ngờ báo lãi hơn 72 tỷ đồng quý 4 

TP.HCM: Thu hút trên 23 triệu USD vốn FDI trong tháng 1

Tỷ lệ nắm giữ vốn Nhà nước tại Công ty mẹ Viinamotor giảm xuống 48,5%, theo đề án
cổ phần hóa vừa được Thủ tướng phê duyệt. Theo đề án nêu trên, 51 triệu cổ phiếu,
tương đương 51% vốn điều lệ sẽ được doanh nghiệp bán đấu giá trong đợt phát hành
lần đầu ra công chúng (IPO), số còn lại (0,5% vốn) bán ưu đãi cho người lao động và tổ
chức công đoàn. Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ của Vinamotor tăng lên 1.000 tỷ đồng. Bộ
Giao thông vận tải sẽ là cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại tổng công ty trước khi
chuyển giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) năm 2016.
Như vậy, sắp tới sẽ có hàng loạt ông lớn IPO trên sàn chứng khoán. Mở đầu là Tổng
Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera) với gần 77 triệu cổ phần, tiếp sau là
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam...

Năm 2013, HTC lãi hơn 24 tỷ đồng

Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải đặt kế hoạch sản
xuất 32.200 xe các loại 
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Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt
Nam tháng 1/2014 tăng khi sản lượng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4.2011. Bên
cạnh đó, hoạt động mua hàng tăng với tốc độ kỷ lục, việc làm tăng tháng thứ sáu liên
tiếp. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI™) toàn phần được điều chỉnh theo mùa - một
chỉ số tổng hợp được tạo ra nhằm khái quát các điều kiện hoạt động của ngành sản xuất -
đã tăng trong hai tháng liên tiếp, đạt 52,1 điểm trong tháng 1 so với 51,8 điểm trong
tháng 12. Kết quả chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh của lĩnh vực sản xuất đã
được cải thiện trong suốt năm tháng và là mức cải thiện cao thứ nhì trong lịch sử khảo
sát, chỉ kém mức kỳ lục được ghi nhận trong tháng 4.2011.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tăng cao nhất trong 33 tháng 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Làn sóng biểu tình tại Thái Lan càng trở nên căng thẳng khi hàng ngàn người nông dân
lên kế hoạch phong tỏa toàn bộ đường quốc lộ trên cả nước vào ngày hôm nay. Hiện
nay, hơn 1.000 nông dân đã phong tỏa một con đường quốc lộ tại tỉnh Ratchaburi, nằm
cách thủ đô Bangkok khoảng một giờ xe chạy. Nhiều nông dân cho biết họ đã không
nhận được số tiền bán gạo cho chính phủ trong nhiều tháng qua, nên không có tiền đầu
tư cho những vụ mùa tiếp theo. Những người nông dân tham gia biểu tình sẽ yêu cầu
chính phủ trả ngay khoản tiền mà họ đã bán gạo theo chương trình thu mua lúa gạo ưu
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Thái Lan: Đến lượt nông dân biểu tình

Theo BOK, tính tới cuối tháng 1/2014, dự trữ ngoại tệ tại Hàn quốc đã đạt kỷ lục 348,39
tỷ USD, tăng 1,93 tỷ USD so với tháng trước đó. Con số này được coi là mức tăng cao
hàng tháng mới nhất, tiếp tục giữ vững xu hướng phá vỡ kỷ lục trong tháng thứ bảy liên
tiếp. Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đã đạt trên 300 tỷ USD kể từ tháng 4/2011 khi cán
mức này lần đầu tiên. Dự trữ ngoại tệ của Xứ sở Kim chi bao gồm 318,86 tỷ USD trái tín
phiếu, 18,73 tỷ USD tiền gửi, 4,79 tỷ USD vàng thỏi, cùng với 3,49 tỷ USD quyền rút tiền
đặc biệt.
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Năm 2014, Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải sẽ được
nâng cấp để trở thành trung tâm sản xuất và lắp ráp ô-tô
của THACO mang đẳng cấp khu vực ASEAN, làm hạt
nhân phát triển công nghiệp ô-tô Việt Nam, thu hút các nhà
đầu tư trong và ngoài nước đến Chu Lai hợp tác, thúc đẩy
công nghiệp hỗ trợ. Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải
đặt kế hoạch sản xuất và lắp ráp 32.200 xe các loại, tăng
18% so với năm 2013, phấn đấu đóng góp cho NSNN hơn
4.870 tỷ đồng
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CSM cho biết sẽ khánh thành nhà máy sản xuất lốp toàn
thép trong tháng 4 tới. Bên cạnh đó, CSM sẽ thoái vốn
khỏi Dự án số 504 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp.HCM.
Theo đó, nguyên tắc thoái vốn là CSM không tham gia góp
vốn và hưởng lợi nhuận thu được từ Dự án số 504
Nguyễn Tất Thành. Công ty sẽ hỗ trợ các thủ tục để
chuyển nhượng Dụ án từ Casumina sang cho Tân Thuận
Việt và nhận khoản tiền đền bù 15 tỉ đồng cộng với tiền
thuê đất đã nộp từ năm 2011 đến nay.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo Công văn số 18228/BTC-CST, Bộ Tài chính yêu cầu từ ngày 1/2, cục thuế các tỉnh,
TP triển khai thực hiện thuế suất tài nguyên mới. Theo đó, thuế suất tài nguyên với sắt
tăng từ 10% lên 12%; titan tăng từ 11% lên 16%; vonfram, antimoan tăng 10% lên 18%;
đồng tăng từ 10% lên 13%. Các khoáng sản không kim loại bao gồm: Đá, sỏi tăng từ 6%
lên 7%. Trong đó, tách riêng đá hoa trắng được quy định mức thuế suất là 9%; cát tăng
từ 10% lên 11%; cát làm thủy tinh tăng từ 11% lên 13%; đất làm gạch tăng từ 7% lên
10%; apatit tăng từ 3% lên 5%. Thuế suất tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho
sản xuất thủy điện tăng từ 2% lên 4%.

Dow Jones 15,440.23

Tăng thuế suất tài nguyên đối với sản xuất thủy điệnTháng 4/2014: CSM sẽ khánh thành nhà máy lốp Radial 

Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đạt gần 350 tỷ USD

Thành phố cấp giấy phép thành lập mới 15 dự án FDI với số vốn 19,9 triệu USD, tăng
15,4% về số dự án và tăng 51,5% về vốn so với cùng kì năm 2013. Bên cạnh đó,
TP.HCM điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án với số vốn đầu tư 3,3 triệu USD. Tính chung
tổng vốn FDI đầu tư đăng kí cấp mới và điều chỉnh tăng vốn là 23,2 triệu USD, tăng
32,4% so với cùng kì năm trước. Ngoài ra, trong tháng vừa qua, TP.HCM cũng cấp phép
thành lập mới cho 1.415 doanh nghiệp với tổng vốn đăng kí là 7.111 tỉ đồng, tăng 11%
về số lượng và tăng 54% về vốn đăng kí so với cùng kì năm 2013. Đồng thời, có 2.680
doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh với số vốn bổ sung gần 5.000 tỉ
đồng.
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(Cập nhật 16h48' ngày 06/02/2014) Trang 1
đãi của chính phủ.(Nguồn:Google Finance & Reuters)



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

VN-Index dừng lại ở mức 554,68 điểm, giảm 1,84 điểm (-0,33%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 89,235 triệu đơn vị, trị giá 1.514,27 tỷ đồng.
Toàn sàn tới 152 mã tăng, trong khi chỉ có 88 mã giảm và 64 mã đứng
giá. Chỉ số VN30-Index tăng 1,61 điểm (0,26%) lên mức 626,31 điểm,
với 15 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Các mã trụ cột
trên sàn HOSE như BID, VNM, VIC, VCB, MSN… vẫn tiếp tục chìm
trong sắc đỏ. Mã BID bị bán rất mạnh và giảm tới 4,3% xuống còn
17.600 đồng/CP. VCB giảm 2,1% xuống 27.900 đồng/CP và khớp
được 1,23 triệu đơn vị. MSN giảm mạnh 3,2% xuống 92.000
đồng/CP….Chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu lớn khác như BVH, SSI,
KDC, HAG, HPG… vẫn duy trì được mức tăng khá vững. Trong đó,
BVH tăng 3% lên 47.900 đồng/CP. KDC vẫn được kéo lên mức giá
trần và không còn dư bán. SSI tăng 2,2% lên 23.500 đồng/CP và khớp
được 3,08 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là VIS
tăng 700 đồng (+7%) lên 10.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
751 280 đơn vị
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HNX-Index đứng ở mức 75,05 điểm, tăng 0,83 điểm (1,11%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 39,762 triệu đơn vị, trị giá 362,560 tỷ đồng.
Toàn sàn có 158 mã tăng, 49 mã giảm và 168 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 1,58 điểm (1,09%), lên mức 146,57 điểm, với 22
mã tăng, 1 mã giảm và 7 mã đứng giá. Mã giảm giá duy nhất trong
nhóm HNX-30 là VND với mức giảm 2,9% xuống 13.300 đồng/CP.
Chiều ngược lại, sắc xanh đã bao trùm lên mã VCG, SHB, PVS, PVL,
KLS… Trong đó, PVL và DCS vẫn tăng trần. Mã DCS đã khớp được
hơn 2,11 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua giá trần 1,58 triệu đơn
vị. SHB tăng 1,4% lên 7.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HNX, đạt 3,38 triệu đơn vị. SHS đứng giá tham chiếu và khớp được
1,14 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã này còn thỏa thuận được tới hơn
7,06 triệu đơn vị ở mức giá sàn, tương đương giá trị giao dịch đạt
38,15 tỷ đồng. Bên ngoài nhóm HNX-30, PVX cũng tăng kịch trần và
khớp lệnh được 2,15 triệu đơn vị, trong khi còn dư mua giá trần lên tới
8,03 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 8,3 triệu đơn vị, mua vào
5,8 triệu đơn vị, trong đó mã DIG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 725.610 đơn vị (chiếm 40,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 1.097.300 đơn vị và mua vào 1.772.530 đơn
vị, trong đó mã Mã PVS bị khối ngoại trên sàn HNX bán ra nhiều nhất
với 864.600 đơn vị (chiếm 51,0% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 508.800 đơn vị. 
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Dư âm của kỳ nghỉ lễ dài ngày vẫn còn đã khiến Vn-
Index giao dịch thận trọng. Đóng cửa, Vn-Index giảm
nhẹ 1.84 điểm xuống 554.68 điểm. Tuy nhiên thanh
khoản hôm nay vẫn ở mức tốt với giá trị khớp lệnh đạt
gần 1400 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm hôm nay vẫn khá
tốt với 152 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 43 mã đứng
giá. Hiện tại đường giá vẫn giao dịch thận trọng dưới
ngưỡng 560 điểm với 2 cây nến đỏ nhỏ liên tiếp.
Đường MACD rút ngắn khoảng cách với đường tín hiệu 
và bắt đầu cắt xuống dưới đường này không cho tín
hiệu rõ ràng của thị trường. Thêm vào đó chỉ báo RSI
cũng đang giảm ra khỏi vùng quá mua cùng với MFI
đang giảm mạnh ra khỏi vùng này cho tín hiệu dòng
tiền rút ra khỏi thị trường. Với diễn biến hiện tại thì
trong các phiên tới đường giá sẽ giao dịch thận trọng
phía dưới ngưỡng 560 điểm. 
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Giao dịch trái chiều với sàn Hose, đóng cửa, HNX-
Index tăng 0.83 điểm lên 75.05 điểm. Thanh khoản
phiên nay vẫn ở mức tốt với giá trị giao dịch đạt hơn
360 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm cũng khá tốt với 158
mã tăng giá, 55 mã đứng giá và 49 mã giảm giá. Đồ thị
trên sàn HNX vẫn cho xu thế tăng điểm khá tốt. Đường
giá vẫn mở rộng lên phía trên với độ dốc khá lớn cùng
với việc đường giá vẫn bám sắt dải trên của Bollinger
cho xu thế tăng điểm khá tốt. Đường MACD cũng tiếp
tục hướng lên trên và gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu ủng hộ xu thế hiện tại. Bên cạnh đó chỉ báo RSI
vẫn tăng trong vùng quá mua là tín hiệu cho xu thế tăng
điểm khá tốt. Hiện tại, HNX-Index đang ở ngưỡng cao
nhất kể từ tháng 6/2012. Ngưỡng 75 điểm đã được
chinh phục thành công. Ngưỡng kháng cự tiếp theo
đường giá hướng tới là ngưỡng 78-79 điểm. 

79 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh
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610 điểmMạnh 502 điểm

515 điểm

560 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/02/2014

Phiên mở cửa giao dịch đầu năm sau kỳ nghĩ lễ dài ngày không quá sôi động nhưng cũng đủ nhận thấy tâm lý
ầ ấ ể ố ể

THỨ SÁU

2/7/2014

Thị trường chứng khoán Châu Á bật lên trong phiên giao dịch sáng ngày 6/2 sau khi xuống mức thấp nhất
trong gần 5 tháng. Trước đó, chứng khoán Mỹ giảm còn chứng khoán Châu Âu tăng nhẹ vào đêm trước. Chỉ
số MSCI bao quát nhất của chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,2%, nhưng vẫn
đứng gần mức thấp nhất trong vòng 5 tháng ghi nhận hôm thứ Tư. Chứng khoán Nhật Bản bật lên sau khi
xuống thấp nhất trong 4 tháng trong tuần này. Chỉ số Nikkei tăng 0,8% đầu phiên giao dịch ngày thứ Năm. Tuy
nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng sau khi đợt bán cổ phiếu mạnh trên các thị trường mới nổi gần đây làm dấy
lên tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu. Chỉ số chứng khoán MSCI của các thị trường mới nổi giảm
0,1% sau khi đã giảm mạnh 2 phiên trước đó. Thị trường Mỹ cũng mất điểm vào đêm trước, với chỉ số chủ
chốt S&P 500 có lúc xuống mức thấp nhất trong 3 tháng rưỡi là 1.737,92 điểm, trước khi chốt phiên ngày 5/2
giảm 0,2% xuống 1.751,62 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 0,03% xuống 15.440,23
điểm, còn chỉ số Nasdaq giảm 0,5% xuống 4.011,552 điểm. Thị trường Châu Âu đêm trước lại tăng nhẹ do
điều chỉnh kỹ thuật, với chỉ số FTSEurofirst 300 của các cổ phiếu hàng đầu Châu Âu tăng 0,1% lên 1.271,84
điểm, sau khi giảm 6% trong 2 tuần qua. Giới đầu tư không giao dịch mạnh trước khi có quyết định chính sách
của Ngân hàng Trung ương Châu Âu và số liệu việc làm hàng tháng của Mỹ công bố sau đó trong tuần này.

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.

nhà đầu tư rất tích cực. Độ rộng tăng điểm trên 2 sàn khá tốt với 152 mã tăng điểm trên Hose và 158 mã tăng
điểm trên HNX. Ảnh hưởng việc giảm điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VIC đã khiến Vn-Index
để mất 1.84 điểm xuống 554.68 điểm. Đóng cửa trái chiều, HNX-Index tăng nhẹ 0.83 điểm lên 75.05 điểm. 

Trang 4

Đón nhận thông tin chỉ số PMI tháng 1 mạnh nhất trong 33 tháng đạt 52.1 trong ngày đầu tiên giao dịch sau kỳ
nghỉ lễ Tết nguyên đán đã giúp tâm lý nhà đầu tư trong nước tích cực hơn và tăng mua vào sau ít phút giao
dịch có phần yếu trong buổi sáng. Nhà đầu tư trong nước hôm nay mua vào khá tốt với những mã mua vào
nhiều là cổ phiếu penny và midcaps. Trong khi bên sàn Hose, nhóm cổ phiếu Bluechips giảm điểm là nguyên
nhân Vn-index duy trì sắc đỏ phần lớn thời gian giao dịch. Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng hàng đầu lên Vn-Index
là VNM, giảm 0.71%, MSN giảm 3.16%, VIC giảm 1.31%, VCB giảm 2.11%, DPM giảm 1.55%, CTG giảm
0.59%. BID đã có phiên giảm thứ 2 liên tiếp, mất 4.35% ở phiên nay. Nguyên nhân giảm điểm ở nhóm này là
do khối ngoại bán mạnh, trên Hose, khối ngoại bán ròng lên tới 92.5 tỷ đồng và rổ Vn30 là 98 tỷ đồng. Đây là
mức bán ròng lớn nhất kể từ phiên cơ cấu danh mục ngày 20/12 năm ngoái. Nhìn chung, hoạt động mua bán
trên cả 2 sàn khá chậm rãi và thận trọng nhưng tâm lý chung của thị trường vẫn tích cực thể hiện ở thanh
khoản khá tốt. Với tình hình kinh tế có dấu hiệu cải thiện thể hiện thông qua chỉ số PMI sẽ giúp tâm lý nhà đầu
tư duy trì trạng thái tích cực sau đà tăng mạnh của thị trường vừa qua. 

Các mốc kháng cự 560 điểm đối với Vn-Index và ngưỡng 75-76 điểm với HNX-Index đang ở trước mắt và áp
lực bán mạnh là không tránh khỏi. Vì vậy nhịp điều chỉnh vẫn có thể xuất hiện trong vài phiên tới. Tuy nhiên
chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực với những nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và chưa tăng
nhiều trong thời gian qua, nhà đầu tư tiếp tục mua dần nhóm này. 

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.




