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Các ngân hàng thở phào nhẹ nhõm khi biết Thông tư 02 sẽ được sửa đổi theo hướng
giữ nguyên nhóm nợ đối với “những khoản vay tốt”. Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời
trên báo Tuổi Trẻ sáng nay (18-2) về việc điều chỉnh Thông tư 02 đã cho biết, cơ quan
này sắp ban hành thông tư sửa đổi Thông tư 02 về phân loại nợ và tiêu chuẩn trích lập
dự phòng. Theo đó, để không gây sốc cho thị trường, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ
cho phép giữ nguyên nhóm nợ đối với những khoản vay tốt. Nợ xấu toàn hệ thống ngân
hàng đã giảm đáng kể sau đợt mua nợ xấu đầu tiên của VAMC đạt 5.66% tại thời điểm
31/12/2013.

Sửa Thông tư 02, các ngân hàng thở phào

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

Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng
Kinh Đô lãi ròng 502 tỷ đồng năm 2013, tăng 42% so
với cùng kỳ

Hết năm 2015 phải cổ phần hóa xong 432 DNNN

Nếu so với tuần trước, giá vàng SJC tại thời điểm ngày đầu tuần (17.2) đã tăng tròn 1
triệu đồng/lượng. Cụ thể, giá vàng SJC chạm mốc gần 36,6 triệu đồng/lượng, cao nhất
trong 10 tuần gần đây, do giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh của tuần trước.
Giá vàng trong nước đang nhận được lực hỗ trợ mạnh từ giá vàng quốc tế và có sự bứt
phá rõ rệt sau một thời gian lình sình trong khoảng 35-35,5 triệu đồng/lượng suốt từ đầu
năm dương lịch. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang cao
hơn khoảng 2,5-2,6 triệu đồng/lượng.

Vingroup đạt 18.380 tỷ đồng doanh thu thuần năm
2013

Lỗ 2 năm liên tiếp, Vosco đối mặt với án tạm ngừng
giao dịch

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 7.125 tỷ đồng, tăng
286% so với năm trước. Vingroup đã đạt mức doanh thu
cả năm là 18.377 tỷ đồng, tăng trưởng 132% so với năm
trước và vượt 51% kế hoạch doanh thu năm 2013. Phần
lớn nguồn doanh thu trong quý 4.2013 được ghi nhận từ
việc bán các căn hộ (đã được bàn giao cho khách hàng)
tại hai dự án Vinhomes Royal City và Vinhomes Times
City. 

Với 612 tỷ đồng LNTT năm 2013, Kinh Đô đã vượt kế
hoạch 600 tỷ đồng LNTT mà ĐHCĐ giao phó. Biên lãi gộp
quý 4 của Kinh Đô đạt 38%, giảm so với mức 41% so với
cùng kỳ. Tuy nhiên, luỹ kế cả năm, lãi biên ở mức 43%,
giảm nhẹ so với năm ngoái. Việc tái cấu trúc doanh nghiệp
là một phần lý do giúp công ty duy trì được lãi biên ổn định
43%-44%.
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Theo số liệu thống kê của Hải quan Pháp, trong năm 2013, giá trị trao đổi thương mại 2
chiều của Việt Nam-Pháp đạt mốc 3,5 tỷ EUR. Trong đó giá trị xuất khẩu đạt 2,79 tỷ
EUR, tăng 4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 704 triệu EUR, tăng 14,7%. Các mặt hàng xuất
khẩu truyền thống của Việt Nam vào Pháp, như máy móc linh kiện điện tử (956 triệu
EUR), dệt may (323 triệu EUR), giầy dép (484 triệu EUR), thủy sản (76,9 triệu EUR), cà
phê và tiêu (86,2 triệu) vẫn duy trì thị phần hoặc tăng nhẹ so với năm 2012 từ 1% – 4%.
Đặc biệt trong năm 2013 chứng kiến tăng trưởng mạnh lên tới hơn 300% của nhóm
hàng nguyên liệu dược phẩm.

Dow Jones 16,154.39

Năm 2013, thương mại hai chiều Pháp-Việt đạt 3,5 tỉ EURSao Mai An Giang: LNST năm 2013 tăng gần 60% so
với năm trước

Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ tài chính

Kết quả thực hiện Đề án CPH doanh nghiệp đã được phê duyệt trong 3 năm (2011 –
2013) đạt thấp nên số doanh nghiệp còn lại phải CPH trong năm 2014 và 2015 sẽ là 432
đơn vị. Như vậy, bình quân mỗi năm sẽ phải CPH 216 DN. SCIC xem xét, mua lại các
khoản đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính vào lĩnh vực bảo hiểm ngân hàng của các
tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, công ty 100% vốn nhà nước. Giá mua theo thị
trường và không cao hơn giá trị sổ sách từ khoản dự phòng giảm giá. Các tập đoàn,
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước phấn đấu hoàn thành trước ngày
31/12/2015.

Được biết, năm 2013 công ty đã bán tàu thành công, tuy
nhiên khoản lỗ trong năm là không tránh khỏi trong tình
hình thị trường vận tải biển chưa thực sự hồi phục. Tại
thời điểm cuối năm 2013, lỗ lũy kế của VOS đạt 209,5 tỷ
đồng. Hiện tại công ty đang thuộc diện cảnh báo sau
khoản lỗ năm 2012. Nếu báo cáo kiểm toán của công ty
không có nhiều thay đổi, VOS chính thức lỗ 2 năm liên
tiếp, cổ phiếu VOS sẽ bị tạm ngừng giao dịch.
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Cả năm, doanh thu thuần từ mảng thương mại – mảng
chiếm hơn 90% tổng doanh thu – đạt 930,8 tỷ, tăng 4,6%
so với 2012. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ tăng vọt từ
10 tỷ lên 55,8 tỷ. Mảng xây dựng lại chứng kiến sự sụt
giảm từ 45 tỷ xuống còn 7,5 tỷ. Tuy nhiên, nếu như năm
2012, ASM bị trả lại 68 tỷ doanh thu từ BĐS đầu tư thì
năm 2013, doanh thu thuần từ BĐS đầu tư bị trả lại là 42,6
tỷ. 
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Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản thấp hơn dự báo trong quý IV/2013

Một công cụ đầu tư trị giá 160 triệu USD do ngân hàng lớn thứ hai Trung Quốc phát
hành đã không thể trả nợ đúng hạn lần thứ 4 liên tiếp. Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc
(CCB), đơn vị đứng ra bán sản phẩm này (dùng huy động vốn cho một công ty than), đã
quảng cáo về sản phẩm như một sự đầu tư “ít rủi ro và lợi nhuận cao”, 9,8%/năm, cao
hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi. Trung Quốc có tổng cộng tới 5.300 tỷ NDT các sản
phẩm tín thác phải đáo hạn trong năm nay, tăng 50% so với năm 2013. 
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Trong quý IV/2013, tốc độ tăng trưởng GDp của nền kinh tế Nhật Bản đạt 0,3%, thấp
hơn so với dự báo 0,7% của Reuters. và chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng
1,2% và 1% từng đạt được lần lượt trong hai quý đầu tiên của năm 2013. Tính chung cả
năm 2013, GDP của Nhật Bản tăng 1%, chưa bằng một nửa so với dự báo kỳ vọng tăng
2,8%. Đầu tư tư nhân phi cư trú đã cải thiện tốt trong quý cuối cùng năm ngoái với tỷ lệ
tăng 1,3% so với 0,2% của quý trước đó. Đầu tư công chậm lại với tốc độ tăng trưởng từ

15.72
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(Cập nhật 21h00' ngày 18/02/2014)

2,119.0716.35Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

7,2% trong quý III/2013 giảm xuống còn 2,3% trong quý IV/2013.
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VN-Index đóng cửa phiên chiều nay trong sắc xanh, ghi được 4,36
điểm (tương đương tăng 0,76%) lên 574,56 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch toàn sàn đạt hơn 160 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là
2.463,67 tỷ đồng. Độ rộng thị trường cuối phiên chiều được ghi nhận ở
trạng thái tích cực với số đông cổ phiếu ghi được điểm. Theo thống kê,
toàn sàn có 172 mã tăng giá, 59 mã đứng giá tham chiếu và 65 mã
giảm giá. Trong nhóm các mã vốn hóa lớn nhất: VIC tăng 1.500 đồng,
GAS tăng 500 đồng, BVH tăng 300 đồng, VCB tăng 200 đồng; VNM
đứng giá tham chiếu; MSN giảm 500 đồng...ITA dẫn đầu về giao dịch
toàn sàn với hơn 11,8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.
Tiếp đó, HQC xếp vị trí thứ hai với gần 6,6 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là
FLC với hơn 5,1 triệu cổ phiếu; IJC với hơn 4,96 triệu cổ phiếu; SSI với
hơn 4,47 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9.120.860 đơn vị, trị giá 315,49 tỷ
đồng và bán ra 6.724.600 đơn vị, trị giá 218,7 tỷ đồng. Qua đó, khối này
đã mua ròng 2.396.260 đơn vị, trị giá 96,79 tỷ đồng. PVD là mã nhận
được lực cầu ngoại khá mạnh với khối lượng khối ngoại mua vào đạt
hơn 257.000 đơn vị, chiếm 69,84% tổng khối lượng khớp trên thị
trường. Trên sàn HNX, họ đã mua ròng 3.383.522 cổ phiếu, trị giá
38 72 tỷ đồng Trong đó họ mua vào 4 185 200 cổ phiếu trị giá 58 83 tỷ

HNX-Index tăng mạnh 1,4 điểm (tương đương 1,76%) vọt lên đạt 81,04
điểm. Đây đã là phiên tăng thứ năm liên tiếp của chỉ số này. Đóng cửa,
gam xanh trải rộng chiếm đại đa số trên bảng điện tử. Thống kê cụ thể
có 162 mã tăng, còn 63 mã giảm và 80 mã đứng giá. Thanh khoản có
đôi chút chững lại, giảm nhẹ so với phiên liền trước nhưng vẫn đứng ở
mức cao. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 94,4 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch là 992,5 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt
đồng loạt hồi phục, khép phiên từ tham chiếu trở lên giúp hỗ trợ tích
cực đà tăng của chỉ số. Gây ấn tượng nhất là PVS và SHB, 2 mã này
ghi điểm mạnh, đóng cửa lần lượt tăng 1.500 đồng và 500 đồng lên
31.500 đồng và 8.500 đồng/cổ phiếu. Các mã khác trong nhóm trụ cột
có mức tăng khá nhẹ nhàng: BVS tăng 200 đồng; SCR, VCG và VND
tăng 100 đồng; ACB, KLS và PVX dừng mốc tham chiếu...

BÁN 6,724,600 801,678

Trang 2

38,72 tỷ đồng. Trong đó, họ mua vào 4.185.200 cổ phiếu, trị giá 58,83 tỷ
đồng và bán ra 801.678 cổ phiếu, trị giá 20,11 tỷ đồng. 
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Tiếp tục một phiên giao dịch khởi sắc trên sàn với sự
phân hóa mạnh. Lực mua tăng ở cả nhóm cổ phiếu vừa
và nhỏ. Chốt phiến Vn-Index tăng 4.36 điểm lên 574.56
điểm. Thanh khoản cũng đẩy lên mức cao với tổng khối
lượng giao dịch đạt hơn 160 triệu đơn vị, tương đương
với giá trị giao dịch đạt hơn 2400 tỷ đồng. Nhìn chung
giao dịch giằng co nhưng vẫn theo chiều hướng tích cực
xét về cầu. Tuy nhiên những chỉ báo kỹ thuật cho tín
hiệu điều chỉnh. Ở thời điểm này, dải Bollinger vẫn tiếp
tục mở rộng lên phía trên với độ mở vẫn rộng cho xu thế
tăng giá vẫn duy trì. Tuy nhiên chỉ báo STO vẫn đang
trong vùng quá mua cho tín hiệu áp lực điều chỉnh gia
tăng trong vài phiên tới. Bên cạnh đó, chỉ báo MFI lại
giảm mạnh rời khỏi ngưỡng 70 điểm cho tín hiệu dòng
tiền rút ra khỏi thị trường. Trong khi chỉ báo RSI và
MACD vận động hẹp không cho xu thế rõ ràng. Ngưỡng
kháng cự 580 điểm đang là ngưỡng cản trước mắt và
giao dịch sẽ tiếp tục thận trong trong vài phiên tới. 
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Giao dịch tốt hơn sàn Hose với lực mua vào khá mạnh
và tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như PVS và
SHB. Điều này đã giúp chỉ số HNX-Index được đẩy lên
cao. Đây là phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp của chỉ số
này. Chốt phiên, HNX-Index tăng mạnh 1.4 điểm lên
81.04 điểm. Thanh khoản tuy giảm nhẹ so với phiên
trước nhưng ở mức cao, tổng giá trị giao dịch đạt hơn
990 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật cho xu thế tăng điểm
trên này vẫn tốt. Đường giá tiếp tục mở rộng lên phía
trên cùng với đà mở rộng của dải Bollinger cho xu thế
tăng điểm rất tích cực. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD
cũng tăng mạnh với độ dốc thẳng đứng ủng hộ xu thế
tăng. Một loạt các chỉ báo RSI và MFI tăng mạnh thể
hiện dòng tiền khá tốt và đang vào thị trường. Ngưỡng
80 điểm được chinh phục. Tuy nhiên đây là phiên thứ 4
liên tiếp đường giá chui ra khỏi dải Bollinger và STO vẫn
đang trong ngưỡng quá mua nên áp lực điều chỉnh để
test lại ngưỡng 80 điểm sẽ sớm xảy ra. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số cổ phiếu MSCI châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản đã giảm 0,1% do cổ phiếu Trung Quốc tuột khỏi
mức đỉnh hai tháng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã rút tiền khỏi các thị trường tài chính. Chỉ số
Nikkeităng tới 3,5% sau tin BOJ kéo dài và mở rộng chương trình cho vay đặc biệt nhằm thúc đẩy tăng nguồn
cung hơn nữa trong khu vực ngân hàng đối với người đi vay. Đóng cửa, Nikkei tăng 3,1% đạt 14.843, 24 điểm,
mức đóng cửa cao nhất trong tháng hai. Topix tăng 2,7% đạt 1224 điểm. JPX-Nikkei 400 tăng 2,7% lên
11.067,44 điểm. Đây là chỉ số đo các hãng có mức tỉ lệ lợi nhuận trên giá cổ phiếu cao và cấu trúc doanh nghiệp
vững. Thị trường chứng khoán châu Âu được dự báo là sẽ tăng giảm lẫn lộn sau thông tin từ Nhật Bản. Thị
trường này đã leo lên mức đỉnh của ba tuần trong phiên hôm qua với chỉ số DAX tại Đức tăng 0,1% và FTSE tại
Anh giảm 0,1%. Đồng USD tăng giá 0,7% so với yên, đạt mức cao nhất hai tuần 102,745 JPY/USD, tăng cùng
hướng với mức tăng của chứng khoán Nhật bản.
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Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó thì ở phiên nay nhịp điều chỉnh vẫn diễn ra nhưng cả 2 sàn vẫn chốt phiên ở

THỨ TƯ

19/02/2014

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  

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.

HNX-Index liên tiếp lập đỉnh mới cùng với dòng tiền vào mạnh mẽ cho thấy sức hút dòng tiền trên sàn này cao
hơn sàn Hose.Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ sớm điều chỉnh, tuy nhiên trong quá trình điều chỉnh
này thì sự phân hóa tăng điểm vẫn diễn ra. Do đó, nhà đầu tư vẫn có thể duy trì trạng thái danh mục hiện tại,
việc mua mới nên tập trung vào nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều trong thời gian qua và kỳ vọng kết quả kinh
doanh khả quan. 
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mức cao trong ngày. Đóng cửa, Vn-Index tăng 4.36 điểm lên 574.56 điểm, HNX-Index cũng chinh phục ngưỡng
80 điểm nhờ tăng mạnh mẽ của PVS và SHB. Dòng tiền tiếp tục vào mạnh thị trường ở phiên nay và duy trì
thanh khoản ở mức cao cho thấy lực cầu mạnh mẽ và xu thế tích cực vẫn duy trì mặc dù khả năng xảy ra điều
chỉnh vẫn có. 
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Độ rộng thị trường cuối phiên chiều được ghi nhận ở trạng thái tích cực với số đông cổ phiếu ghi được điểm.
Theo thống kê, sàn Hose có 172 mã tăng giá, 59 mã đứng giá tham chiếu và 65 mã giảm giá, bên sàn HNX có
162 mã tăng, còn 63 mã giảm và 80 mã đứng giá. Giao dịch rất bất ngờ đã diễn ra chiều nay khi tiền dồn dập
được tung vào mua. Đà điều chỉnh cuối phiên sáng được bẻ ngược và thị trường vọt tăng mạnh nhờ lực đẩy
của gần 1.500 tỷ đồng. Sự phân hóa mạnh vẫn diễn ra. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục khởi sắc và được
đẩy lên mức cao trong phiên chiều, tiêu biểu như IJC, HQC, ASM, KBC…Bên sàn HNX khá bất ngờ với dòng
tiền vào mạnh cổ phiếu SHB, đã giúp cổ phiếu này tăng chung cuộc là 6.25%, với giá trị giao dịch đạt gần 130 tỷ
đồng. Cổ phiếu PVS đứng thứ 2 về thanh khoản đồng thời cổ phiếu này tăng mạnh đã giúp đẩy chỉ số HNX-
Index lên cao vượt mức 80 điểm. Có thể thấy dòng tiền ở thời điểm này rất tốt, thị trường tuy có điều chỉnh
nhưng chỉ điều chỉnh nhẹ trong phiên. Tâm lý hưng phấn quá cao đã khiến thị trường không có nhịp điều chỉnh
nào đáng kể. Với diễn biến như phiên nay và duy trì thanh khoản trên 3000 tỷ thì áp lực điều chỉnh sẽ không quá
mạnh vì cầu đã hấp thụ khá tốt áp lực bán T+3 ở vài phiên trước. 

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.
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