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Ngày 7/2/2014, CTCP Chứng khoán SHB (SHBS) đã khai
trương trụ sở mới tại Tòa nhà Artexport - số 2A Phạm Sư
Mạnh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với diện mạo hoàn toàn
mới và chiến lược kinh doanh vững vàng, Tổng giám đốc
SHBS, ông Nguyễn Thế Minh cho biết, SHBS đã sẵn sàng
bước vào cuộc đua về thị phần môi giới. Mục tiêu của Công
ty năm 2014 là xác lập vị trí Top 20 CTCK có thị phần môi
giới lớn nhất trên TTCK. SHBS Là công ty con của SHB
(SHB sở hữu gần 99% vốn).
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Ngân hàng ANZ dự báo vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ tiếp tục được rót vào
Việt Nam trong năm 2014 trong bối cảnh một loạt các chỉ báo kinh tế đang cải thiện. ANZ
giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 5,6% cho năm 2014 và 5,8%
cho năm 2015. ANZ dự báo dòng vốn FDI sẽ tiếp tục được đổ vào Việt Nam trong năm
nay do chính phủ dự kiến sẽ chấp thuận việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước
ngoài trong một số ngành. ANZ cho biết tính đến ngày 20/1, vốn FDI đăng ký đạt 397,1
triệu USD, cao hơn so với mức 257,1 triệu USD của cùng kỳ năm 2013. Vốn FDI giải
ngân cũng tăng lên mức 465 triệu USD từ mức 420 triệu USD của cùng kỳ năm trước. 

ANZ: Vốn đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào Việt Nam năm 2014 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Các tỉnh được điều chỉnh các loại phí, lệ phí khi CPI tăng 20%SHBS khai trương trụ sở mới

Hậu Giang khởi động lại dự án nhà máy giấy 1,2 tỉ USD

GTT: Thiếu tiền, vẫn cho vay 400 tỷ đồng

PGS: Lợi nhuận năm 2014 có thể tăng 10% 

Kể từ ngày 17/2/2014, khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do Tổng cục Thống kê công bố biến
động trên 20%, tùy thuộc tình hình kinh tế xã hội tại địa phương, HĐND cấp tỉnh có thể
điều chỉnh tăng các loại phí, lệ phí vượt mức tối đa nhưng không được vượt quá mức
tăng CPI. Các lần điều chỉnh tăng phí, lệ phí tiếp theo căn cứ vào sự biến động của CPI
lần điều chỉnh trước, nhưng mức tối đa cũng không được vượt quá mức tăng CPI kể từ
thời điểm điều chỉnh trước liền kề. Cụ thể, theo Thông tư 02/2014/TT-BTC, phí trông giữ
tối đa ban ngày đối với xe đạp 2.000 đồng/lượt, xe máy 4.000 đồng/lượt, ô tô 20.000
đồng/lượt (đô thị loại đặc biệt không quá 40.000 đồng/lượt)...

Thời điểm 31/12/2013, Công ty có khoản cho vay ngắn hạn
trị giá 400 tỷ đồng đối với CTCP Thuận Thảo Nam Sài Gòn
(TTNSG). GTT còn phải thu tiền nợ dịch vụ trên 11 tỷ đồng,
nợ tiền lãi vay 57,6 tỷ đồng từ TTNSG; tổng số tiền cho
TTNSG vay, nợ lên tới gần 470 tỷ đồng, vượt xa vốn điều lệ
435 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 449 tỷ đồng của GTT.
Trong khi đó,GTT đang gặp khó khăn về hoạt động kinh
doanh. Quý IV/2013, Công ty lãi gần 55 triệu đồng, lợi
nhuận khác gần 42 tỷ đồng

Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong - Trung Quốc vừa kiến nghị UBND tỉnh Hậu
Giang cho phép mở cảng, đường chở hàng hóa riêng và lập trạm hải quan tại cảng nhằm
phục vụ việc xuất nhập khẩu trực tiếp của nhà máy giấy và sản xuất bột giấy do tập đoàn
này đầu tư tai Khu công nghiệp tập trung Phú Hữu A huyện Châu Thành Tháng 6-2007

Theo SSI Research, dù giá đầu vào của nhiên liệu CNG sẽ
tăng khoảng 10% trong năm 2014 với giả định giá bán trung
bình không thay đổi, nhưng lợi nhuận ròng năm nay được
dự báo có thể vẫn tăng 10% và đạt 196 tỷ đồng Những yếu
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Tại QĐ số 216 /QĐ-TTg, ngày 6/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương
là cơ quan chủ quản dự án “Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” do
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ. Theo đó, dự án được thực hiện từ năm 2014 -
2016 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với mức vốn đầu tư dự án là 366,98 triệu USD,
trong đó vốn ODA vay của ADB và Quỹ hạ tầng ASEAN (AIF) tài trợ qua ADB là 272,71
triệu USD, còn lại 94,27 triệu USD vốn đối ứng do các Tổng công ty Điện lực Hà Nội
(EVN HANOI) và Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) thu xếp. Mục tiêu
của dự án là khắc phục tình trạng gián đoạn cung cấp điện và giảm quá tải của hệ thống
truyền tải 220/110 kV; giảm tổn thất điện áp, nâng cao chất lượng điện năng...

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,794.08

Gần 367 triệu USD phát triển lưới điện Hà Nội và TP Hồ Chí MinhSSC: Lợi nhuận năm 2013 đạt gần 80 tỷ đồng 

nay đâu tư tại Khu công nghiệp tập trung Phú Hữu A, huyện Châu Thành. Tháng 6 2007,
UBND tỉnh Hậu Giang trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy giấy và sản xuất
bột giấy có 100% vốn đầu tư nước ngoài do Công ty TNHH giấy Lee & Man làm chủ đầu
tư. Với tổng số vốn thực hiện lên đến 1,2 tỉ USD, trong đó vốn đầu tư cho giai đoạn 1 trên
350 triệu USD, dự án này sẽ khởi động lại vào tháng 4-2014 sau thời gian thi công trì trệ.

dự báo có thể vẫn tăng 10% và đạt 196 tỷ đồng. Những yếu
tố giúp lợi nhuận của PGS tăng, theo SSI Research, là chi
phí khấu hao giảm khoảng 30 tỷ đồng và khối lượng nhiên
liệu CNG tăng khoảng 9% so với năm trước. Dựa trên
những dự báo này, SSI Research cho rằng EPS của PGS
sẽ đạt 5.158 đồng năm 2014.

Theo BCTC công ty mẹ năm 2013, CTCP Giống cây trồng
miền Nam đạt doanh thu thuần 600,82 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế là 79,86 tỷ đồng. Trong quý 4/2013, hoạt động sản
xuất của SSC vẫn tăng trưởng tốt. Doanh thu thuần của
SSC tăng 13,62% lên 152,33 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận
gộp tăng 8,03% lên 32,36 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, LNST cả
năm 2013 tăng 18,83%. Tuy chỉ hoàn thành 87,69% kế
hoạch cả năm đã đề ra (91 tỷ đồng), lợi nhuận trên vốn chủ
sở hữu vẫn tỏ ra rất hấp dẫn (khoảng 30%).
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Kinh tế Indonesia tăng trưởng cao hơn dự đoán
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Vàng thế giới đầu tuần giữ giá

Nền kinh tế Indonesia đã tăng trưởng 5,7% trong quý IV/2013, vượt xa dự báo của giới
phân tích. Trước đó, hầu hết chuyên gia đều cho rằng kinh tế Indonesia sẽ suy giảm, sau
khi Ngân hàng Trung ương Indonesia tăng mạnh lãi suất. Thế nhưng, xuất khẩu tăng
mạnh đã giúp Indonesia giữ vững đà tăng trưởng kinh tế. Dẫu vậy, nền kinh tế lớn nhất
khu vực Đông Nam Á vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Dù tăng trưởng quý IV/2013 cao
hơn dự đoán, nhưng tăng trưởng cả năm lại chỉ ở mức 5,8%, thấp nhất trong 4 năm qua.
Năm 2012, mức tăng trưởng là 6,2%

Vàng khối giao ngay giao dịch ở mức 1.266,60 usd/ounce lúc 9h25 sáng trên sàn
Singapore, so với mức 1.267,27 hôm 7/2. Đây là diễn biến tốt nhất tính từ 3/1/2014 do
cuộc tháo chạy khỏi thị trường mới nổi đang thúc nhu cầu vàng tăng cao. Bạc tăng được
0,1% tới 20,049 usd/ounce, tăng ngày thứ 7 liên tiếp. Vàng khối giao tháng tư đã tăng giá
0,3% tới mức 1.266,10 usd/ounce trên sàn Comex New York, kéo dài kỳ tăng tuần lớn
nhất trong tháng. Nếu hôm nay nó tăng nữa thì đây sẽ là đợt tăng dài hơi nhất từ tháng 8
năm ngoái trở lại.
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VN-Index dừng lại ở mức 555,90 điểm, tăng 6,14 điểm (1,12%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 110,187 triệu đơn vị, trị giá 1.940,83 tỷ đồng.
Riêng giao dịch thỏa thuận, có 48 giao dịch trên HOSE với 3,282 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 314,13 tỷ đồng. Toàn sàn có với
174 mã tăng, trong khi chỉ có 51 mã giảm và 79 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 8,6 điểm (1,38%) lên mức 631,42 điểm, với 23 mã
tăng giá, 4 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Các cổ phiếu trụ cột trên
sàn HOSE như BID, VIC, VCB, SSI, MSN, HAG… đã đua nhau tăng
giá. Trong đó, HAG đã chạm mức giá trần và khớp được 5,72 triệu
đơn vị, trong khi chỉ còn dư bán giá trần. Đáng chú ý, mã BID đã được
khối ngoại mua vào hơn 800 nghìn đơn vị. Khép phiên giao dịch, BID
tăng 2,4% lên 17.000 đồng/CP và khớp được hơn 4,05 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, một số mã lớn vẫn còn giảm giá là CTG, KDC,
VSH...Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã như ITA, HAR, HQC,
SAM… đã được kéo lên trên mốc tham chiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 5,8 triệu đơn vị, mua vào
6,1 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 292.800 đơn vị và mua
vào 850.791 đơn vị, trong đó mã PVS được khối ngoại bán ra nhiều
nhất với 100.000 đơn vị (chiếm 5,8% tổng khối lượng giao dịch), trong
khi mua vào 127.200 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 75,56 điểm, tăng 0,78 điểm (1,04%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 69,442 triệu đơn vị, trị giá 534,79 tỷ đồng.
Toàn sàn có 115 mã tăng, 64 mã giảm và 156 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 2,8 điểm (1,91%), lên mức 149,33 điểm, với 22 mã
tăng, 2 mã giảm và 4 mã đứng giá. Hai mã còn giảm giá trong nhóm
HNX-30 là PGS và SD9. Chiều ngược lại, sắc xanh đã bao trùm lên
các mã như SHB, VCG, VND, PVS, SCR, KLS…Mã SHB tăng mạnh
2,7% lên 7.700 đồng/CP và khớp được 7,67 triệu đơn vị. Bên ngoài
nhóm HNX-30, mã PVR đã được đẩy lên mức giá trần và khớp được
hơn 12,55 triệu đơn vị, trong đó có 12,49 triệu đơn vị được khớp ngay
khi thị trường vừa mở cửa. Trong khi đó, mã PVX đã bị xả rất mạnh.
Khép phiên giao dịch, PVX giảm 2,8% xuống 3.500 đồng/CP và khớp
được tới trên 12,98 triệu đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Khởi sắc trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần, đóng
cửa Vn-Index ghi được 6.14 điểm lên 555.9 điểm.
Thanh khoản phiên vẫn ở mức tốt nhờ hoạt động mua
vào của khối ngoại. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 2000
tỷ đồng, trong đó giá trị thỏa thuận đạt hơn 312 tỷ đồng.
Tổng mua giá trị mua vào và bán ra của khối ngoại đạt
hơn 600 tỷ đồng cho thấy hoạt động mua bán của khối
ngoại đã góp phần vào giao dịch hôm nay. Sau 3 phiên
giảm điểm liên tiếp, Vn-index đã tăng điểm trở lại cho
thấy cầu vẫn rất tốt. Các chỉ báo hiện tại tạm ngưng đà
giảm cho tín hiệu đà điểu chỉnh tạm thời chững lại. Tuy
nhiên, MACD vẫn rút ngắn khoảng cách với đường tín
hiệu và có xu thế đi ngang chưa cho tín hiệu rõ ràng
cho thị trường ở thời điểm này. Việc STO đang tiến gần
tới vùng quá bán sẽ giúp thị trường tránh được sụt
giảm sâu. Tuy nhiên đà điều chỉnh chưa thể dừng lại
với ngưỡng kháng cự hiện tại là 560 điểm, nếu sớm
vượt ngưỡng này thì Vn-Index có thể tiến lên ngưỡng
600 điểm. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 540 điểm. 
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Tiếp tục chinh phục mốc cao mới sau phiên điều chỉnh
nhẹ trước đó, HNX-Index đóng cửa lên mức 75.56
điểm với thanh khoản ở mức tốt cho thấy xu thế tăng
giá vẫn duy trì trên sàn này. Tổng giá trị giao dịch phiên
nay đạt hơn 530 tỷ đồng với thanh khoản của PVX và
SHB vẫn ở mức cao. Độ rộng tăng điểm khá tốt với 155
mã tăng giá, 64 mã giảm giá và 65 mã đứng giá. Dải
Bollinger vẫn đang mở rộng lên phía trên là tín hiệu tích
cực cho xu thế hiện tại. Bên cạnh đó MACD cũng đang
tăng trở lại và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu
cho tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, các chỉ báo như RSI
và MFI vận động khá hẹp trong nhiều phiên nay. Hôm
nay, HNX-Index đã test thành công 75 điểm với thanh
khoản tốt, do đó HNX-Index có thể tiến tới ngưỡng 78-
79 điểm trong thời gian tới. 

78 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

 

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Cổ phiếu châu Á sáng nay tăng, với chỉ số vùng hướng tới chuỗi tăng ngày dài nhất từ tháng 12/2013 tới nay do
cổ phiếu Châu Á tăng giá dựa vào đồng yen yếu. Giá dầu tăng cao nhất năm nay cùng lúc với tỉ giá đồng won
Hàn Quốc so với USD tăng tới đỉnh của tuần. 9h50 sáng nay tại sàn Tokyo chỉ số MSCI châu Á Thái Bình
Dương tăng 0,4%, ngày thứ tư liên tiếp. Chỉ số Topix của Nhật tăng 1% trong khi đó các đơn mua hàng tương
lai ở SP500 không thay đổi mấy sau khi chỉ số của Hoa Kỳ phục hồi được 1,3% cuối tuần trước. Đồng yen yếu
đi 0,2% so với USD còn won Hàn Quốc tăng được 0,2%. Dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng lần đầu tiên trong
năm nay tại sàn New York tuần trước. Hôm nay Nhật báo mức thâm hụt tài khoản vãng lai mức kỷ lục của
tháng 12/2013, 638,6 tỉ yên (tức 6,2 tỉ USD), tăng hơn tháng trước là mức âm 592,8 tỉ yên. Đây là mức lớn nhất
tính từ 1985 đổ lại, và cũng khá trùng với mức dự báo 685,4 tỉ yên theo bình quân dự báo của 27 nhà kinh tế
học trong điều tra Bloomberg. Mới ngày 8/2 Ngân hàng trung ương Trung Quốc nói các nhà đầu tư sẽ còn phải
chứng kiến nhiều biến động trong tỉ giá hối đoái nữa khi họ kiềm chế tăng trưởng tín dụng.
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Đồ thị tăng giá mở rộng hơn trong phiên chiều trên cả 2 sàn. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức cao trong ngày,
chốt phiên Vn-index tăng 6.14 điểm lên 555.9 điểm, HNX-Index ghi được 0.78 điểm lên 75.56 điểm. Khối ngoại
tiếp tục là động lực giúp thanh khoản ở mức tốt trong phiên nay với tổng giá trị khớp lệnh trên 2 sàn đạt hơn
2100 tỷ đồng.
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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.

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. 

2100 tỷ đồng.

Trang 4

Dòng tiền phiên nay tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Vn30, tuy nhiên vẫn có sự phân hóa mạnh. Điểm sáng
ở phiên nay là cổ phiếu HAG, SSI, REE, PPC, NTL, tiêu biểu HAG với việc đóng cửa giá trần và thanh khoản
tăng đột biến. Tính chung cả phiên hôm nay, HAG giao dịch 135.63 tỷ đồng, chiếm hơn 8% toàn sàn với khối
lượng 5.72 triệu đơn vị. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp HAG có khối lượng giao dịch lớn cho thấy dòng tiền vào cổ
phiếu này vẫn khá tốt và kỳ vọng tăng giá vẫn còn. Độ rộng tăng điểm trên sàn này vẫn khá tốt với 174 mã tăng
giá, 51 mã giảm giá và 66 mã đứng giá. Trên sàn HNX, số mã tăng giá vẫn chiếm đa số với 155 mã tăng, 64
mã giảm giá và 65 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dẫn dắt tăng điểm là nguyên nhân giúp sàn này
giao dịch tích cực. Tiêu biểu trong nhóm này là SHB, PVS, VND, BVS…Có thể thấy xu thế tăng điểm trên sàn
HNX vẫn tốt và rõ ràng hơn. Việc chinh phục thành công ngưỡng 75 điểm giúp HNX-Index có thể tiến tới
ngưỡng 78-79 điểm trong thời gian tới. Trong khi sàn Hose cẫn phải thêm thời gian tích lũy trước khi test thành
công ngưỡng 560 điểm. Sự trở lại của khối ngoại là yếu tố góp phần sôi động cho 2 sàn trong các phiên tới. 

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.




