
Quý IV/2013, VIP đạt hơn 170 tỷ đồng doanh thu thuần,
giá vốn giảm mạnh nên lãi gộp đạt 40,46 tỷ đồng, tăng gần
gấp đôi cùng kỳ năm 2012 Tuy nhiên do không có khoản

Năm 2013, SCR có doanh thu thuần đạt 1.093,47 tỷ đồng,
tăng 86,34% so với năm 2012, giúp lợi nhuận gộp đạt
201,43 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần so với năm 2012. Tuy
nhiên, lợi nhuận khác âm 4,6 tỷ đồng cùng với lợi nhuận từ
đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh trong năm âm
16,32 tỷ đồng, trong khi năm 2012, mức lợi nhuận này lần
lượt đạt 15,17 tỷ đồng và 68,25 tỷ đồng. LNTT cả năm
2013 đạt 72,25 tỷ đồng, giảm 37,55% so với năm 2012 và
LNST chỉ đạt 7,28 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với năm
trước đó.

NTL đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho
năm 2014. Về doanh thu, NTL lên kế hoạch đạt 450 tỷ
đồng, trong đó 440 tỷ đồng từ kinh doanh bất động sản và
10 tỷ đồng từ doanh thu khác như cho thuê văn phòng, lãi
tiền gửi ngân hàng ...Về lợi nhuận, NTL đặt mục tiêu lãi
trước thuế 95 tỷ đồng, cao hơn 5 tỷ đồng so với mức kế
hoạch của năm 2013. NTL dự kiến thu nhập bình quân của
CBCNV trong Công ty là 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, kết quả XK tháng 1/2014 đạt 307.255 tấn,
trị giá FOB 127,554 triệu USD, trị giá CIF 154,155 triệu USD, giá XK bình quân FOB đạt
415 14 USD/tấn So với cùng kỳ năm 2013 số lượng giảm 24 11% trị giá FOB giảm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dệt may, điện thoại dẫn đầu về giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 1 NTL: Lợi nhuận mục tiêu 2014 sẽ tăng 

Xuất khẩu gạo tháng đầu năm đạt kế hoạch ở mức thấp nhất

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy dệt may và điện thoại là 2 mặt hàng có
kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong số các loại hàng hóa trong tháng 1. Cụ thể, giá trị XK
hàng dệt, may trong tháng đầu tiên của năm đạt 1,9 tỷ USD, tăng 10,6% so với tháng
12/2013 và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng điện thoại các loại và linh
kiện đứng vị trí thứ hai, với giá trị XK thấp hơn đôi chút, đạt 1,7 tỷ USD, tăng mạnh
38,3% so với tháng trước đó và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013. Đây cũng là 2 mặt
hàng duy nhất có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong giai đoạn này.Tổng giá trị XK hàng
hóa trong tháng 1 đạt 14,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng 12/2013 

SCR: Lợi nhuận sau thuế giảm hơn 90%

SVC đặt kế hoạch lãi 65 tỷ đồng
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Cục Hải quan Đắk Lắk cho biết, tính đến ngày 10-2, số thu nộp ngân sách tại đơn vị đạt
65,5 tỷ đồng, tương đương trên 28% chỉ tiêu kế hoạch và 23% chỉ tiêu phấn đấu. Năm
2014, Cục Hải quan Đắk Lắk được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước là
232 tỷ đồng. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
Nhà nước năm 2013 và tình hình xuất nhập khẩu thực tế trên địa bàn quản lý, Cục Hải
quan Đắk Lắk giao chỉ tiêu thu thuế phấn đấu cho các chi cục hải quan trực thuộc là 282
tỷ đồng. Năm 2014, đơn vị sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu,
đầu tư trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật thông qua việc đồng hành và chia
sẻ khó khăn với doanh nghiệp, tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Hải quan Đắk Lắk thu ngân sách đạt 28% chỉ tiêu 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  
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Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/2 thông báo đại diện
nước này và Australia đã ký tắt Hiệp định thương mại tự do (FTA). Theo thông báo, trong
lần đàm phán này, hai nước đã thống nhất sẽ xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết các hàng
hóa giao dịch trong vòng 10 năm sau khi FTA Hàn Quốc-Australia chính thức có hiệu
lực. Như vậy, trong tương lai, các mặt hàng rượu vang, hạt điều và cá hồi của Australia
sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Hàn Quốc và ngược lại, ôtô và các sản phẩm điện gia
dụng của Hàn Quốc xuất sang Australia cũng sẽ không bị đánh thuế.
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Hàn Quốc và Australia đã ký tắt FTA song phương

Chính phủ Đức ngày 12/2 đã thông qua Báo cáo kinh tế thường niên 2014, trong đó nêu
rõ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này sẽ tăng nhẹ so với mức dự
báo trước đó. Báo cáo trên cho biết trước khi đạt mức tăng trưởng 2% vào năm 2015,
kinh tế Đức sẽ đạt tăng trưởng 1,8% trong năm nay, cao hơn so với dự báo 1,7% trước
đó. Thời điểm bắt đầu cuộc khủng hoảng trong Eurozone, Đức vẫn đạt tăng trưởng
mạnh mẽ, song đã dần chậm lại những năm sau đó và chỉ đạt 0,4% trong năm 2013.10.57

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

gấp đôi cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, do không có khoản
hoàn nhập chi phí tài chính như cùng kỳ 2012, nên LNST
của VIP trong quý IV/2013 chỉ tăng nhẹ, đạt 12,4 tỷ đồng.
Luỹ kế cả năm 2013, VIP lãi ròng 145,3 tỷ đồng, vượt kế
hoạch 23%; doanh thu đạt 758 tỷ đồng, giảm so với năm
2012. Hoạt động bán hàng trực tiếp nội địa có đóng góp
lớn trong doanh thu bán hàng của Công ty.

17.45

S&P 500

Quý IV/2013, VGS với doanh thu thuần đạt 338,05 tỷ đồng,
giảm 34,05% so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, giá vốn
hàng bán là 316 tỷ đồng, giảm 40,09%, nên lợi nhuận gộp
quý IV/2013 đạt 22,05 tỷ đồng, tăng 21,18% so với cùng kỳ
năm 2012. Trong kỳ, chi phí tài chính của VGS là 3,16 tỷ
đồng, giảm 77,4% so với quý IV/2012. Lũy kế cả năm
2013, công ty mẹ VGS đạt 1.649,14 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm 20,36%; LNST đạt 13,67 tỷ đồng, tăng 93,09%
so với năm 2012. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Thủ tướng Chính phủ vừa thông qua nội dung Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định
tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Luxembourg. Thủ tướng
ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên
với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Luxembourg. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ
tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc ký Nghị định thư. Việt Nam
và Luxembourg thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 15/11/1973. Trong lĩnh vực kinh tế, tính
đến tháng 8/2011, Luxembourg có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 1,1 tỷ
USD, tập trung vào một số lĩnh vực: Công nghiệp xây dựng, công nghiệp chế biến thực
phẩm, thông tin truyền thông và công nghệ cao.

Dow Jones 16,027.59

Thông qua Nghị định thư về tránh đánh thuế 2 lần với LuxembourgVGS: lãi sau thuế công ty mẹ tăng hơn 93%

Kinh tế Đức đạt mức tăng trưởng 1,8% trong 2014 

415,14 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, số lượng giảm 24,11%, trị giá FOB giảm
30,52%, trị giá CIF giảm 16,42%, giá bình quân tăng 38,28 USD/tấn. Dự kiến, XK tháng
2/2014 sẽ đạt từ 300.000-350.000 tấn. Theo đánh giá của VFA, XK tháng 1 đạt kế hoạch
đề ra nhưng ở mức thấp nhất, chủ yếu là giao hàng đi Philippines theo hợp đồng tập
trung, giao hàng đi Trung Quốc và châu Phi giảm mạnh. Đặc biệt, trải qua tháng đầu của
năm 2014, thị trường XK Việt Nam vẫn chưa được định hình, thiếu vắng nhu cầu từ các
thị trường truyền thống tập trung ở Đông Nam Á
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VN-Index dừng lại ở mức 572,22 điểm, tăng 2,04 điểm (0,36%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 142,810 triệu đơn vị, trị giá 2.336,46 tỷ đồng.
Toàn sàn có 156 mã tăng, 82 mã giảm và 66 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 0,32 điểm (-0,05%) xuống còn 641,41 điểm, với 13
mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Đóng góp lớn giúp VN-
Index tiếp tục duy trì được sắc xanh vẫn là GAS. Phiên hôm nay, mã
này tiếp tục tăng 1,2% lên 83.500 đồng/CP. Bên cạnh đó, các cổ phiếu
như VNM, VCB, SSI, MBB, HAG… cũng đã đồng loạt tăng giá. Mã
HAG sau khi giảm giá ở phần lớn thời gian của phiên giao dịch, thì tới
giờ đã tăng trở lại 0,4% lên 24.900 đồng/CP và khớp được 4,04 triệu
đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ phiếu lớn khác như VIC, KDC, BVH…
vẫn lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Mã VIC giảm 1,3% xuống 77.000
đồng/CP. BVH giảm 0,6% xuống 47.800 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, mã ITA đứng ở mức giá tham chiếu và khớp được 9,52
triệu đơn vị. Các cổ phiếu khoáng sản như KSH, KSS và KTB đã đua
nhau tăng trần
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HNX-Index đứng ở mức 78,76 điểm, tăng 1,07 điểm (1,37%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 113,842 triệu đơn vị, trị giá 952,190 tỷ đồng.
Toàn sàn có 165 mã tăng, 67 mã giảm và 143 mã đứng giá. Lúc này,
chỉ số HNX30-Index tăng 2,39 điểm (1,56%), lên mức 155,62 điểm, với 
22 mã tăng, 3 mã giảm và 5 mã đứng giá. Ba mã còn giảm giá trong
nhóm HNX-30 là LAS, PVG và SDT. Tuy nhiên, mức giảm cũng như
giao dịch của ba mã này không quá lớn. Chiều ngược lại, các mã như
VND, VCG, SHB, SHS, SCR, PVS, KLS… vẫn tiếp tục tăng giá và có
giao dịch rất mạnh. Trong đó, SCR tăng 2,4% lên 8.500 đồng/CP và
khớp được 14,14 triệu đơn vị. SHB tăng 1,3% lên 7.800 đồng/CP và
cũng khớp được 10,39 triệu đơn vị. KLS tăng mạnh 4,7% lên 11.100
đồng/CP và có khối lượng khớp lệnh đạt 8,05 triệu đơn vị. Bên ngoài
nhóm HNX-30, PVX đã được kéo lên mức giá trần và khớp lệnh mạnh
nhất thị trường, đạt 24,22 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua giá
trần tới 1,49 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là VMC,
tăng 1.400 đồng (+9,93%) lên 15.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch
đạt 100 đơn vị

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 3,3 triệu đơn vị, mua
vào 8,4 triệu đơn vị, trong đó PVX được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 1.996.260 đơn vị (chiếm 8,2% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.996.2870 đơn vị và mua vào 5.229.560
đơn vị, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
960.000 đơn vị (chiếm 9,2% tổng khối lượng giao dịch).
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Áp lực chốt lời mạnh khiến đà tăng của Vn-Index có
phần giảm nhiệt. Đóng cửa, Vn-Index chỉ tăng nhẹ 2.04
điểm lên 572.22 điểm. Thanh khoản vẫn ở mức cao với
giá trị giao dịch đạt hơn 2300 tỷ đồng. Hôm nay là ngày
T+3 của lượng cổ phiếu khủng ngày 11/02/2014 về đến
tài khoản. Do đóg iao dịch duy trì thận trọng. Các chỉ
báo quan trọng tạm thời chững lại đà tăng tuy nhiên
vẫn cho xu thế tích cực. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên
phía trên với độ mở ngày càng rộng hơn, đường giá chỉ
lình xình quanh ngưỡng 550 điểm trong vài phiên và đã
sớm bứt phá khỏi ngưỡng này để thiết lập mặt bằng giá 
mới. Chỉ báo MACD cũng tăng mạnh trở lại ủng hộ xu
thế tăng điểm, bên cạnh đó RSI cũng tăng trở lại vào
vùng quá mua là điểm tích cực. Vn-Index có thể tiến tới
ngưỡng 480 điểm trong vài phiên tới, xa hơn là ngưỡng
610 điểm.  
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Đóng cửa tuần giao dịch với 3 cây nến xanh thân dài
liên tiếp cho xu thế tăng điểm rất tốt. Chốt phiên giao
dịch cuối tuần, HNX-Index tăng 1.95 điểm lên 78.76
điểm. Thanh khoản tiếp tục lập kỷ lục với khối lượng
giao dịch đạt hơn 113 triệu đơn vị, tương đương giá trị
giao dịch đạt hơn 950 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm duy
trì khá tốt ghi nhận 165 mã tăng, 67 mã giảm và 57 mã
đứng giá. Phiên thứ 2 liên tiếp đường giá nằm ngoài
dải Bollinger. Tuy nhiên dải này vẫn mở rộng lên phía
trên có tác dụng nâng đỡ đường giá tốt. Chỉ báo
MACD tiếp tục tăng mạnh và gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu. Bên cạnh đó MFI và RSI cũng tăng
mạnh trong vùng quá mua cho thấy dòng tiền vào thị
trường khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, STO cũng trăng trở lại
vùng quá mua cho tín hiệu điều chỉnh sớm xảy ra. Dự
báo phiên kế tiếp, xu thế tích cực vẫn duy trì, nhưng áp
lực điều chỉnh tăng lên khi đường giá tiến tới ngưỡng
79 80 điểm

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
610 điểmMạnh 515 điểm

530 điểm

560 điểm
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Tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch cuối tuần, diễn biến trên 2 sàn phiên nay có nhiều cảm xúc và xu thế
tích cực vẫn duy trì. Cả 2 sàn kết thúc tuần giao dịch với 3 cây nến xanh liên tiếp và tiếp tục lập kỷ lục về
thanh khoản. Chốt tuần, Vn-Index đứng tại 572.22 điểm, trong khi HNX-Index cũng chuẩn bị tiến lên vùng 79-
80 điểm, đứng tại 78.76 điểm. Chúng tôi vẫn lạc quan về xu thế hiện tại khi dòng tiền mới vẫn chảy vào thị
trường. 

THỨ HAI

17/02/2014

Sá thị t ờ đó hậ l hà khủ T 3 ủ à 11/2 ề tài kh ả d bá á l bá ẽ lớ

Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên ngày thứ Sáu, hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong vòng hơn 4
tháng, khi cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe và công nghệ thông tin thúc đẩy. Lúc 13h39 giờ Việt Nam, chỉ
số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 135,27 điểm. Chỉ MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương không kể Nhật Bản tăng tới 0,7%, hướng tới mức tăng 2,5% cả tuần này, tuần tăng nhiều nhất kể từ
tháng 9 năm ngoái. Chỉ số Topix trên thị trường Nhật Bản giảm mạnh 1,3% do đồng Yên lên giá. Những cổ
phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. tăng 5,3% trên thị trường Hồng
Kông, dẫn đầu mức tăng của các cổ phiếu ngành chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu của Tencent Holdings tăng
lên mức cao kỷ lục sau khi Jefferies Hong Kong Ltd nâng giá mục tiêu của cổ phiếu công ty Internet lớn nhất
Châu Á này. Cổ phiếu của Kirin Holdings giảm 9,2% sau khi hãng sản xuất bia Nhật Bản này đưa ra dự báo
lợi nhuận kém dự đoán của giới phân tích.

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.

Trang 4

Sáng nay thị trường đón nhận lượng hàng khủng T+3 của ngày 11/2 về tài khoản, dự báo áp lực bán sẽ lớn.
Tuy nhiên, giao dịch tích cực ngay từ đầu phiên. Tâm lý nhà đầu tư đầy hưng phấn, cầu gia tăng mạnh khiến
gam xanh trải rộng suốt phiên. Dòng tiền mạnh chảy vào thị trường chính là lực đỡ giúp cả 2 chỉ số vượt được
điều chỉnh ở phiên nay. Sức mua lớn cộng với sự bình tĩnh của người cầm cổ đã tránh được áp lực xả hàng
mạnh. Có thể thấy tâm lý nhà đầu tư hiện nay rất hưng phấn và luôn chờ cơ hội thị trường điều chỉnh để tham
giá. Với tâm lý giá điều chỉnh đỏ là cơ hội để nhập cuộc đã giúp thị trường tránh được điều chỉnh sâu đồng
thời luôn có sự luân chuyển tăng điểm giữa các nhóm cổ phiếu. Hiện nay chúng tôi chưa thấy tín hiệu đảo
chiều trên 2 sàn. Bên cạnh đó, yếu tố thanh khoản cho tín hiệu rất tích cực cho xu thế thị trường hiện nay.
Đồng thời, khối ngoại vẫn tham gia tích cực là nhân tố giúp thị trường có thể duy trì đà tăng. Vn-Index đã chinh 
phục thành công ngưỡng 460 điểm và trong thời gian tới Vn-Index hướng tới vùng 480-610 điểm. Bên sàn
HNX giao dịch có phần tích cực hơn khi nhóm cổ phiếu chứng khoán dậy sóng và nhóm cổ phiếu lớn tăng trở
lại, ngưỡng 78 điểm đã chinh phục thành công và khả năng quay trở lại test ngưỡng này trong phiên tới. Tuy
nhiên xu thế vẫn tích cực nhưng tín hiệu quá mua đã xuất hiện vì vậy nhịp điều chỉnh xảy ra là cần thiết. 

Với diễn biến thị trường trong thời gian vừa qua thì nhà đầu tư lựa chọn chiến lược đầu tư hợp lý mới có thể
tối đa hóa lợi nhuận. Nhà đầu tư không nên mua đuổi trong giai đoạn này. Và cần theo dõi chặt chẽ về thanh
khoản cũng như độ rộng tăng điểm của thị trường trong quá trình lướt sóng. Khuyến nghị duy trì danh mục
trung hạn với tỷ trọng cao. 

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.




