
Từ ngày 10/2/2014, Nghị định 210/2013/NĐ-CP về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn có hiệu lực. Trong lĩnh vực nuôi trồng hải sản, dự án đầu tư nuôi
trồng hải sản tập trung trên biển hoặc ven hải đảo được hỗ trợ 100 triệu đồng cho 100 m3
lồng nuôi đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6 hải lý hoặc ven hải đảo.
Hỗ trợ 40 triệu đồng cho 100 m3 lồng đối với nuôi trồng hải sản ở vùng biển gần bờ. Đối
với dự án chăn nuôi, nhà đầu tư có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi
tập trung được hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án. Đối với chăn nuôi bò sữa cao sản mức hỗ trợ là 5
tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà
xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị.

Cụ thể, doanh thu CTS đạt 148,48 tỷ đồng, giảm 15,49% so
với năm 2012. Trong đó, doanh thu hoạt động môi giới
chứng khoán đạt 30,18 tỷ đồng, giảm 19,52% năm trước;
doanh thu hoạt động tư vấn 9,18 tỷ đồng, giảm 35,94% và
doanh thu khác đạt hơn 35 tỷ đồng, giảm 33,67%. LNTT cả
năm của Công ty đạt 85,56 tỷ đồng, giảm 10,83% cùng kỳ
năm trước đó và vừa đủ để hoàn thành kế hoạch vừa mới
điều chỉnh trong đầu tháng 1/2014 vừa qua. EPS năm 2013
đạt 840 đồng/cp.

Sau đợt nghỉ Tết dài ngày, nhiều ngân hàng đồng loạt tăng tỷ giá. Trong 2 ngày qua, giá
bán đôla Mỹ tại Vietcombank đã tăng tổng cộng 50 đồng. Sáng 7/2, giá đồng bạc xanh này 
được nhà băng chào bán ở 21.550 đồng, cao hơn khoảng 20-30 đồng so với một số đơn
vị khác Trong khi đó ở chiều mua vào giá của Vietcombank vẫn khá mềm chỉ quanh

LNST quý IV/2013 của Công ty mẹ đạt 229,77 tỷ đồng, giảm
106,82 tỷ đồng so với LNST của quý IV/2012, tương đương
giảm 31,74%. Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Công ty mẹ năm 2013 PVS đạt 8 546 55 tỷ đồng doanh thu

Thông tin từ Cục Hải quan Bình Dương cho biết, tính từ ngày 28/1 đến 5/2/2014, Hải quan
Bình Dương ghi nhận đã làm thủ tục XK cho 10 DN với 36 lô hàng, tổng kim ngạch gần 6
triệu USD. Trước Tết Nguyên đán, lãnh đạo Cục Hải quan Bình Dương đã chỉ đạo Trung
tâm Dữ liệu & Công nghệ thông tin phối hợp với các Chi cục mở đường truyền khai báo
cho doanh nghiệp và bố trí công chức trực giải quyết thủ tục cũng như sẵn sàng giải quyết
sự cố về đường truyền, khai báo mạng khi có phát sinh. Trong tháng ra quân đầu tiên
năm 2014, tính đến ngày 22/1, Cục Hải quan Bình Dương đã thu nộp ngân sách đạt 540
tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 1 sẽ đạt khoảng 700 tỷ đồng.

Bình Dương: Xuất khẩu trị giá gần 6 triệu USD trong dịp Tết 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp đầu tư cơ sở chăn nuôi tập trung được hỗ trợ 3 - 5 tỷ đồng/dự án Năm 2013, BVH ước lãi hợp nhất sau thuế 1.244 tỷ đồng

Ngân hàng mua ngoại tệ đẩy tỷ giá tăng 

CTS: Doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh

PVS: Quý IV/2013, lãi giảm hơn 100 tỷ đồng

Năm 2013, Tập đoàn đã đạt mức tăng trưởng và phát triển
ổn định trên các lĩnh vực hoạt động với doanh thu hợp nhất
ước đạt 16.638 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch, tăng
trưởng 3,9% so với năm 2012; lợi nhuận sau thế hợp nhất
ước đạt 1.244 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ ước đạt doanh
thu 1.357 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.188 tỷ đồng,
hoàn thành 102,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt
1.104 tỷ đồng, tăng trưởng 2,1% so với năm 2012; tỷ suất
lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,2%. 
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Ngày 6/2, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hối thúc Mỹ nhanh chóng nâng mức trần nợ, trong
bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến hạn Bộ Tài chính Mỹ mất quyền vay mượn để duy
trì hoạt động của chính phủ do mức trần nợ đã vượt ngưỡng cho phép. Mặc dù năm nay
cần ngân sách để bù đắp khoản thâm hụt hơn 500 tỷ USD, nhưng Bộ Tài chính Mỹ sẽ
không thể tăng mức trần nợ vì ngày 7/2 là thời hạn chót Quốc hội áp đặt để thương lượng
về vấn đề này. Số nợ hiện nay của Chính phủ Mỹ đang ở mức 17.300 tỷ USD.

Khảo sát điều tra của Markit Economics công bố ngày 5/2 cho hay hoạt động kinh doanh
của khu vực tư nhân ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) trong tháng 1/2014 là khả
quan nhất kể từ tháng 6/2011. Chỉ số Quản lý sức mua tổng hợp Eurozone (PMI) trong
tháng 1/2014 tăng lên 52,9 điểm, so với 52,1 điểm trong tháng 12/2014 - tháng tăng thứ
bảy liên tiếp. Mặc dù thấp hơn con số sơ bộ 53,2 điểm được công bố trước đó, nhưng đây
vẫn là mức tăng cao nhất kể từ tháng 6/2011 và là khởi đầu đáng khích lệ cho khu vực
này trong năm nay.
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Tata rút khỏi dự án thép 5 tỉ đô la Mỹ ở Hà Tĩnh Năm 2013, VNM lãi ròng hơn 6.500 tỷ đồng

vị khác. Trong khi đó, ở chiều mua vào, giá của Vietcombank vẫn khá mềm, chỉ quanh
21.080 đồng. Ở các ngân hàng khác, giá bán ra đều tăng so với ngày giao dịch cuối cùng
trước kỳ nghỉ Tết. Tại Eximbank, đôla sáng 7/2 được niêm yết ở 21.080 - 21.130 đồng
trong khi tại DongA Bank, chiều mua vào đắt hơn 5 đồng nhưng chiều bán ra lại chỉ ở
21.125 đồng một đôla. Đây là động thái cho thấy các nhà băng đang mua vào ngoại tệ sau 
khi giữ trạng thái ngoại hối âm suốt đợt nghỉ Tết để hưởng chênh lệch.

Công ty mẹ năm 2013, PVS đạt 8.546,55 tỷ đồng doanh thu
bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 12,48% so với năm
trước đó và lợi nhuận sau thuế 1.114,26 tỷ đồng, tăng
36,55% năm trước đó. Tính đến 31/12/2013, tổng tài sản
của PVS đạt 15.447 tỷ đồng, tăng 6,83% so với cùng thời
điểm năm 2012.

Quý IV/2013, VNM đạt 8.174 tỷ đồng doanh thu thuần hợp
nhất, tăng 15,85% cùng kỳ năm trước đó và lợi nhuận sau
thuế 1.470 tỷ đồng, giảm 10,8% cùng kỳ. Lũy kế cả năm,
doanh thu VNM đạt 30.949 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng
kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 6.534 tỷ đồng, tăng 12,3% cùng
kỳ và hoàn thành vượt kế hoạch năm 5%. Tại ngày
31/12/2013, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của VNM
đạt 6.149 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng thêm 3.178 tỷ đồng, lên
22.875 tỷ đồng.
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0.01

Mặc dù nhiều lần lên tiếng rất quyết tâm đầu tư vào dự án thép ở Việt Nam, nhưng đến
nay Tata Steel - một công ty con của Tập đoàn Tata (Ấn Độ) đã loại bỏ ý định đầu tư dự
án thép 5 tỉ đô la Mỹ ở Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Dự án thép có công suất thiết kế
4,5 triệu tấn/năm này từng được ca ngợi như một trong những dự án liên doanh lớn nhất
của Tata đầu tư ở bên ngoài Ấn Độ. Theo giới phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến
việc chậm triển khai và cấp phép dự án đầu tư này khiến Tata phải đơn phương hủy ý
định đầu tư. Một trong những nguyên nhân chậm tiến độ là tập đoàn Tata và chính quyền
địa phương chưa đạt được thỏa thuận về kinh phí bỏ ra giải phóng mặt bằng và tái định
cư.
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VN-Index dừng lại ở mức 549,76 điểm, giảm 4,92 điểm (-0,89%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 124,967 triệu đơn vị, trị giá 2.375,33 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 45 giao dịch trên HOSE với 5,471 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 543,41 tỷ đồng. Toàn sàn có 94
mã tăng, 125 mã giảm và 85 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm
3,49 điểm (-0,56%) xuống còn 622,82 điểm, với 7 mã tăng giá, 19 mã
giảm giá và 4 mã đứng giá. Phiên hôm nay, BID bị bán rất mạnh và
giảm tới 5,7% xuống 16.600 đồng/CP. Khép phiên giao dịch, BID khớp
lệnh được 2,98 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ cột trên
sàn HOSE như GAS, VIC, VCB, BVH, MSN… đều đồng loạt giảm giá.
BVH đã giảm tới 3,3% xuống 46.300 đồng/CP. SSI giảm 3% xuống
22.800 đồng/CP và khớp được trên 5,26 triệu đơn vị. REE giảm 3,2%
xuống 12.200 đồng/CP và cũng khớp được 3,31 triệu đơn vị. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HOSE là SVI tăng 2.800 đồng (+7%) lên 42.800
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.160 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 74,78 điểm, giảm 0,26 điểm (-0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 80,332 triệu đơn vị, trị giá 621,830 tỷ đồng.
Toàn sàn có 85 mã tăng, 116 mã giảm và 174 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,35 điểm (-0,24%), xuống còn 146,49 điểm, với 11
mã tăng, 15 mã giảm và 4 mã đứng giá. Sau khi chỉ khớp được hơn 2
triệu đơn vị ở phiên sáng, thì tới khi khép phiên giao dịch, PVX đã khớp
lệnh đột biến lên tới 27,12 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua giá
trên 1,11 triệu đơn vị. Phiên hôm nay, PVX tăng kịch trần lên mức
3.600 đồng/CP. Bên cạnh đó, các mã như SHB, DCS, PVL… vẫn tiếp
tục tăng mạnh. SHB tăng 2,7% lên 7.500 đồng/CP và khớp được 11,49
triệu đơn vị. Mã PVL đã không còn được kéo lên mức giá trần, nhưng
vẫn giữ được mức tăng 3,4% và khớp được trên 2,57 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, sắc đỏ tiếp tục bao trùm lên các mã như AAA, BVS,
VCG, VND, PVS, SCR…Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là BXH,
tăng 900 đồng (+10%) lên 9.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 100
đơn vị.
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 9,8 triệu đơn vị, mua vào
10,4 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 467.500 đơn vị và mua
vào 2.063.000 đơn vị, trong đó mã SHB được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 897.900 đơn vị (chiếm 7,8% tổng khối lượng giao dịch),
trong khi bán ra 101.000 đơn vị.
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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần cũng là phiên thứ 2
sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, đồ thị kết thúc bằng cây nến đỏ
thân dài đem đến tâm lý tiêu cực cho thị trường. Chốt
phiên, Vn-Index để mất tới 4.92 điểm xuống 549.76
điểm. Thanh khoản phiên nay vẫn ở mức tốt với giá trị
khớp lệnh lên tới hơn 1800 tỷ đồng, tăng hơn 28% so
với phiên trước. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm
tiếp tục là nguyên nhân khiến Vn-Index duy trì sắc đỏ
đến cuối phiên. Đồ thị càng dốc về cuối phiên cho thấy
áp lực bán gia tăng dần ở phiên hôm nay. Các chỉ báo
kỹ thuật tiếp tục giảm điểm cho tín hiệu điều chỉnh khá
rõ. RSI đang giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua, bên
cạnh đó chỉ báo MACD vẫn rút ngắn khoảng cách với
đường tín hiệu và cắt xuống dưới. MFI cũng giảm mạnh
ra khỏi vùng quá mua là tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Tuy nhiên, STO đang giảm mạnh về vùng quá
mua cho tín hiệu có khả năng thị trường sớm phục hồi
trở lại. Ngưỡng kháng cự hiện tại với Vn-Index là 560
điểm và hỗ trợ tại 540 điểm. 

THỨ HAI

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

10/02/2014
CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

62 điểm

71 điểm

Yếu

67 điểm

530 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 65 điểm

VN
-IN

D
E

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

75 điểm

502 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến cùng chiều với Vn-index, Hnx-Index cũng mất
điểm về cuối phiên. Chốt phiên, HNX-Index để mất 0.26
điểm xuống 74.78 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng
mạnh hơn 70% so với phiên trước. Trong đó, SHB và
PVX chiếm tới gần 1/3 tổng thanh khoản của thị trường.
Nhóm cổ phiếu này giao dịch tích cực cũng không thể
giúp kéo chỉ số lấy lại được sắc xanh. Sau khi giành lại
ngưỡng 75 điểm ở phiên trước đó thì áp lực bán đã
khiến chỉ số này lùi khỏi ngưỡng này. Tuy nhiên cây nến
đỏ thân ngắn này cho thấy trạng thái giằng co vẫn là chủ
đạo và áp lực bán này không đáng lo ngại. Dải Bollinger
vẫn đang mở rộng lên phía trên là tín hiệu tích cực cho
xu thế hiện tại. Tuy nhiên, chỉ báo MACD lại đang rút
ngắn khoảng cách với đường tín hiệu cho xu thế không
rõ ràng. Bên cạnh đó, các chỉ báo như RSI và MFI vận
động khá hẹp trong nhiều phiên nay. HNX-Index sẽ test
lại ngưỡng 75 điểm trong phiên tới và nếu test thành
công thì vùng hướng tới tiếp theo là 78-79 điểm. 

73 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 540 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm
515 điểm
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Chứng khoán Châu Á tăng nhờ các công ty có kết quả kinh doanh khả quan và sau khi số liệu của Mỹ cho thấy
số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này giảm trong tuần trước. Theo số liệu của Bloomberg, trong số 273
công ty thuộc chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đã công bố kết quả kinh doanh kể từ đầu tháng 1, 52% có
kết quả lợi nhuận cao hơn dự đoán. Chứng khoán Châu Á cũng được hỗ trợ nhờ sức tăng trên thị trường Mỹ
sau khi số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm 20.000 đơn trong tuần trước xuống 331.000
đơn, giúp thúc đẩy niềm tin về nền kinh tế. Lúc 13h20 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương tăng 1,4% lên 133,32 điểm, với cả 10 nhóm ngành tăng giá. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn đang hướng
tới mức giảm 1,1% cả tuần. Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh 2,3% sau khi đồng Yên Nhật giảm giá mạnh
0,7% so với USD vào phiên trước. Chỉ số Topix của nước này 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, công ty có gần một nửa doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ, tăng 2,9% khi đồng Yên giảm
giá khiến cổ phiếu các công ty xuất khẩu của Nhật Bản tăng. Cổ phiếu của Sony tăng 4,1% trên thị trường Tokyo
sau khi hãng sản xuất điện tử này công bố cắt giảm việc làm và tái cơ cấu. Cổ phiếu của Aurora Oil & Gas tăng
56% trên thị trường Sydney sau khi hãng sản xuất dầu thô Baytex Energy của Canada nhất trí mua lại công ty
này. Cổ phiếu của GS Engineering & Construction giảm 15% trên thị trường Seoul sau khi nhà thầu này cho biết
họ đang cân nhắc việc phát hành cổ phiếu.

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.

Điều chỉnh trên diện rộng ở cả hai sàn trong phiên thứ 2 sau kỳ nghĩ lễ dài ngày. Thông tin tích cực từ chỉ số PMI
được công bố hôm qua đã không giúp thị trường thoát khỏi áp lực bán phiên nay. Chốt phiên, Vn-Index để mất
tới 4.92 điểm xuống 549.76 điểm, HNX-Index để mất 0.26 điểm xuống 74.78 điểm. Thanh khoản tăng mạnh nhờ
giao dịch mua bán của khối ngoại gia tăng trong phiên nay. 

Trang 4

Phiên hôm nay đồ thị trên Hose khá tiêu cực khi Vn-Index giảm dần về cuối phiên và đóng cửa ở mức thấp nhất
trong phiên. Số mã giảm điểm trên 2 sàn chiếm đa số, trên Hose là 125 mã giảm, trên HNX là 116 mã giảm
điểm. Độ rộng giảm điểm càng lúc càng gia tăng trong phiên chiều, ban đầu chỉ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sau
mở rộng sang nhóm cổ phiếu midcap và penny. Một số mã đầu cơ giao dịch tích cực trong buổi sáng thì sang
đến phiên chiều chỉ giữ được xanh nhẹ. Bên sàn HNX hôm nay tránh được sụt giảm mạnh nhờ giao dịch tích
cực trở lại của PVX và SHB, đây là nhóm chiếm vốn hóa lớn trên thị trường, tiêu biểu là cổ phiếu PVX duy trì dư
mua trần cuối phiên. Hôm nay, thanh khoản tăng mạnh trên cả 2 sàn, bên sàn Hose giá trị khớp lệnh tăng hơn
28%, giá trị khớp lệnh tăng hơn 72% bên sàn HNX so với phiên trước đó. Khối ngoại tăng mua và bán trở lại là
nguyên nhân giúp thanh khoản tăng vọt. Giá trị mua vào của khối ngoại phiên nay đạt hơn 700 tỷ đồng và bán ra
đạt hơn 670 tỷ đồng. Bên sàn HNX, khối ngoại mua vào bán ra không tăng nhiều so với phiên trước đó, nhưng
PVX và SHB giao dịch đột biến đã kéo thanh khoản sàn này tăng mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh của 2 mã này
chiếm tới gần 1/3 thanh khoản trên sàn này. Có thể thấy phiên nay nhờ nhóm cổ phiếu này mà sàn HNX diễn
biến không quá tiêu cực. Phản ứng 2 sàn phiên nay vẫn là tâm lý lo ngại khi tiếp cận ngưỡng kháng cự trước
mắt là 560 điểm với Vn-Index và 75 điểm với HNX-Index. Và việc bán ra của khối ngoại tập trung vào nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn cũng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường. 

Xu thế hiện tại trên 2 sàn không quá xấu, nhưng cả 2 chỉ số đang tiếp cận ngưỡng kháng cự trước mắt cùng với
áp lực bán mạnh sau chu kỳ tăng vừa qua là điều tất yếu. Nhịp điều chỉnh sẽ vẫn xảy ra trong những phiên kế
tiếp. Chúng tôi cho rằng việc mua vào hiện tại không quá rủi ro, tuy nhiên lựa chọn mã và thời điểm mua là điều
cần thiết. Chỉ báo quá bán sắp xuất hiện trên Vn-Index, vì vậy cơ hội thị trường sớm phục hồi trong tuần kế tiếp.
Nhà đầu tư có thể mua vào trong nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp, tránh việc mua đuổi. 

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.




