
Năm 2014, PVS đặt ra mục tiêu là tổng doanh thu đạt
27.800 tỷ đồng; lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, tăng 5% so với
kế h h à PTSC đã đặt t ă 2013 h

Lợi nhuận sau thuế của HBC quý IV chỉ là 22,4 tỷ đồng,
giảm gần 76% so với quý IV/2012. Lũy kế cả năm 2013,
HBC đạt 3.486,6 tỷ đồng doanh thu thuần và 53,9 tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế hợp nhất, giảm tương ứng 14% và
59% so với năm 2012. Trong đó, lợi nhuận của cổ đông
Công ty mẹ là 56,2 tỷ đồng, chỉ mới hoàn thành 29% kế
hoạch đề ra (185 tỷ đồng). Cuối năm, nợ ngắn hạn của
HBC đã tăng lên thành 3.604,5 tỷ đồng, chiếm tới 76,5%
tổng nguồn vốn.

Năm 2013, KDC đạt 4.563 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng
6% so với năm 2012; lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng,
vượt 40% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2013, doanh thu
tài chính của KDC đạt 23 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức
3,5 tỷ đồng cùng kỳ. Luỹ kế cả năm đạt 110 tỷ đồng, giảm
23 tỷ đồng so với mức 133 tỷ đồng năm 2012. LNST quý
IV đạt 95,3 tỷ đồng, trong đó phần lợi nhuận thuộc cổ
đông công ty mẹ là 95,1 tỷ đồng, tăng 103%. 

Ông Nguyễn Văn Khánh, Tổng thư ký Hội da giày TP.HCM cho biết, hoạt động XK của
ngành da giày năm nay khá khả quan, đến thời điểm này phần lớn các DN đã có đơn
hà đế thá 6 thá 7 á biệt ó ột ố DN đã ó đủ đ hà đế thá 8/2014

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP.HCM muốn thu hút 550 triệu USD vào khu công nghiệp KDC: lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 40%

Xuất khẩu da giày kỳ vọng đạt 12 tỷ USD 

Trong năm 2014, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thu hút 550 triệu USD (tăng 10% so
với năm 2013) vào các khu công nghiệp-khu chế xuất. Thành phố tiếp tục khuyến khích
các doanh nghiệp đầu tư vào các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ
trợ cho phát triển công nghệ cao, tập trung vào 4 lĩnh vực trọng điểm là cơ khí, điện tử-
tin học, hóa chất và chế biến lương thực-thực phẩm. Các khu công nghiệp-khu chế xuất
thành phố đã chuẩn bị 408ha đất và hơn 67.000m2 nhà xưởng tiêu chuẩn để thu hút các
nhà đầu tư tại các khu công nghiệp Tân Phú Trung, Đông Nam, An Hạ, Hiệp Phước và
khu chế xuất Tân Thuận.

HBC: Cuối năm 2013, nợ ngắn hạn chiếm 76,5% nguồn
vốn

PVS đặt mục tiêu lãi 1.050 tỷ đồng năm 2014
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Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 80/TTG về áp dụng một số cơ chế chính
sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, Kiên Giang trong đó có cơ chế xuất nhập cảnh,
cư trú tại đảo. Cơ chế xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại tại Phú Quốc ở Quyết định 80 của
Thủ tướng Chính phủ chỉ bổ sung tăng thời gian miễn thị thực đối với người nước ngoài
tạm trú tại đảo Phú Quốc là 30 ngày, tăng 15 ngày so với quyết định 229 năm 2005 của
Thủ tướng Chính phủ. Riêng các nội dung người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu
hải quan bằng đường biển và đường hàng không, quy định về cư trú cũng như cơ chế
quản lý người nước ngoài của các ngành chức năng, chính quyền sở tại vẫn được áp
dụng theo Quyết định 229 năm 2005.

Nhập cảnh Phú Quốc được miễn thị thực tạm trú 30 ngày 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Theo tính toán của London Economics, kế hoạch đánh thuế đối với các giao dịch tài
chính tại 11 quốc gia thành viên Khu vực sử dụng đồng euro có thể khiến tài khoản tiết
kiệm của hộ gia đình Vương quốc Anh thiệt hại 4,4 tỷ euro (6 tỷ USD). Anh, trung tâm tài
chính lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), lo ngại rằng nhiều giao dịch được thực hiện tại
London sẽ bị ảnh hưởng bởi loại thuế này và đang định đệ đơn phản đối lên tòa án tối
cao của EU. London Economics cho rằng luật thuế này sẽ ngay lập tức tác động đến cả
việc nắm giữ trái phiếu và giá cả của chúng.
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Eurozone đánh thuế giao dịch, người Anh thiệt hại 6 tỷ USD

Trung Quốc, nước chủ nợ lớn nhất của Mỹ, đã bán mạnh trái phiếu kho bạc do
Washington phát hành trong tháng 12/2013. Đây là đợt bán nợ Mỹ mạnh nhất của Bắc
Kinh trong vòng 2 năm trở lại đây, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết. Số liệu mới
nhất do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/2 cho thấy, trong tháng cuối cùng của năm
2013, Trung Quốc giảm 47,8 tỷ USD trong giá trị nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, tương
đương mức giảm 3,6%, còn 1,27 nghìn tỷ USD. Kể từ tháng 12/2011 tới nay, chưa khi
nào Trung Quốc bán ròng nợ Mỹ mạnh như vậy.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

kế hoạch mà PTSC đã đặt ra trong năm 2013, nhưng so
với mức thực hiện được trong năm qua thì lại thấp hơn
nhiều. Cụ thể, năm 2013, PVS đạt 25.385,82 tỷ đồng
doanh thu thuần và LNST 1.627,93 tỷ đồng. Trong đó,
dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng vẫn là mảng kinh
doanh mũi nhọn của PTSC, chiếm tỷ trọng lớn trong
doanh thu của Công ty.

23.49

S&P 500

Quý IV/2013, lợi nhuận trước thuế của VCB đạt 1.752 tỷ
đồng, tăng gần 30% nhờ chi phí trích lập dự phòng rủi ro
giảm mạnh so với cuối năm 2012. Tuy nhiên, lũy kế cả
năm, lợi nhuận của Vietcombank lại giảm nhẹ khi đạt
5.744 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 20 tỷ đồng so với năm
2012. Đến thời điểm 31/12/2013, tăng trưởng tín dụng tại
Vietcombank đạt 13,7%; huy động vốn từ dân cư tăng
15,8%. Nợ xấu của Ngân hàng cuối năm 2013 tăng thêm
1.000 tỷ đồng so với đầu năm. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Sáng nay (19.2), giá vàng trong nước tiếp tục đà đi xuống, còn 36,43 triệu đồng/lượng.
Đến 9 giờ, giá niêm yết vàng miếng SJC giảm 90.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm
qua, giá mua - bán còn 36,35 -36,43 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng miếng
của các công ty khác lại có mức giá cao hơn SJC. Chẳng hạn, vàng miếng tại Công ty
vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ - niêm yết với mức giá mua vào là 36,35 triệu
đồng/lượng và bán ra là 36,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới có lúc
giảm mạnh xuống còn 1.314 USD/ounce. Chốt phiên 18.2 (tức rạng sáng 19.2, giờ Việt
Nam), kim loại quý này hồi phục nhẹ, lên mức 1.322 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so
với phiên liền trước.
�

Dow Jones 16,130.40

Giá vàng giảm còn 36,43 triệu đồng/lượngNăm 2013, Vietcombank đạt 5.744 tỷ đồng lợi nhuận

Trung Quốc bán mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ

hàng đến tháng 6, tháng 7, cá biệt có một số DN đã có đủ đơn hàng đến tháng 8/2014.
Năm 2014 sẽ là một năm thuận lợi cho hoạt động XK da giày nhờ tác động tích cực từ
các Hiệp định ưu đãi thuế quan từ các thị trường NK chính như: EU, Mỹ và ASEAN. Đặc
biệt, trong khuôn khổ đàm phán TPP, bên cạnh dệt may, giày dép được xem là mặt
hàng sẽ được hưởng lợi nhiều và kỳ vọng gia tăng XK. Với các cơ hội như trên, mục
tiêu kim ngạch XK được ngành da giày, túi xách đặt ra năm 2014 là ít nhất phải đạt 12 tỷ
USD, tăng khoảng 15% so với năm 2013.
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VN-Index dừng lại ở mức 578,12 điểm, tăng 3,56 điểm (0,62%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 159,097 triệu đơn vị, trị giá 2.551,950 tỷ
đồng. Toàn sàn có 168 mã tăng, 84 mã giảm và 52 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index tăng 4,83 điểm (0,75%) lên mức 650,43 điểm, với 16
mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu lớn
trên sàn HOSE như BVH, VIC, VCB, SSI, PVD, MSN, HAG… đã đồng
loạt tăng giá. Trong đó, SSI tăng 3,2% lên 25.700 đồng/CP và khớp
được 4,79 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, một số mã lớn khác như
CSM, CTG, VNM, HPG… lại lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Tuy
nhiên, mức giảm của các mã này đều không quá mạnh. Đáng chú ý,
dòng tiền trên sàn HOSE tiếp tục tập trung mạnh vào các cổ phiếu bất
động sản vừa và nhỏ như ITA, FLC, KBC, HQC… Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HOSE là TTF tăng 600 đồng (+6,98%) lên 9.200
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.616.010 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 82,33 điểm, tăng 1,29 điểm (1,59%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 107,184 triệu đơn vị, trị giá 1,081,120 tỷ
đồng. Toàn sàn có 187 mã tăng, 67 mã giảm và 122 mã đứng giá.
Chỉ số HNX30-Index tăng 4,96 điểm (3,06%), lên mức 166,89 điểm,
với 26 mã tăng, 1 mã giảm và 3 mã đứng giá. Mã duy nhất còn giảm
giá trong nhóm HNX-30 là PVS, với mức giảm 0,3% xuống 31.400
đồng/CP và khớp được 1,65 triệu đơn vị. Đáng chú ý nhất trên sàn
HNX phải kể đến mã SHB. Phiên hôm nay mã này bật tăng tới 5,9%
lên 9.000 đồng/CP và khớp lệnh 15,84 triệu đơn vị. Hầu hết thời gian
của phiên giao dịch hôm nay, SHB đều giữ được mức giá ở trên mốc
tham chiếu. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như VCG, DCS, VND, KLS…
cũng đều đồng loạt tăng giá. Trong đó, DBC và DCS đã chạm mức
giá trần. Mã VCG cũng có mức tăng tới 7,9% lên 15.000 đồng/CP và
khớp được 8,322 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 8,2 triệu đơn vị, mua
vào 7,6 triệu đơn vị, trong đó DIG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 692.570 đơn vị (chiếm 43,2% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 556.358 đơn vị và mua vào 3.319.670
đơn vị, trong đó mã Mã AAA được khối ngoại bán ra nhiều nhất với
100.000 đơn vị (chiếm 10,1% tổng khối lượng giao dịch).
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Áp lực bán tăng cao khiến sắc đỏ xuất hiện nhiều hơn
trên bảng điện tử ở thời điểm đóng cửa. Chốt phiên,
Vn-Index để mất 2.02 điểm xuống 570.2 điểm. Thống
kê tại thời điểm đóng cửa, toàn sàn có 135 mã tăng
giá, 54 mã đứng giá và 106 mã giảm giá. Thanh khoản
tiếp tục tăng lên mức cao với tổng khối lượng đạt hơn
160 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn
2.500 tỷ đồng. Cây nên đỏ thân nhỏ phiên nay thể hiện
sự thận trọng của nhà đầu tư. 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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Đây là cây nến xanh thân dài thứ 4 liên tiếp trên sàn
này. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.88 điểm, tương
đương tăng 1.11% lên 79.64 điểm. Thanh khoản tiếp
tục được đẩy lên mức cao với khối lượng giao dịch đạt
hơn 103 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch
đạt hơn 1000 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và
cổ phiếu dẫn dắt tăng điểm là động lực chính giúp sàn
này tăng mạnh và có phần sôi động hơn sàn Hose.
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. Phiên thứ 3 liên tiếp đường giá
chui ra khỏi dải Bollinger và STO vẫn đang trong
ngưỡng quá mua nên áp lực điều chỉnh sẽ sớm xảy ra
trong phiên kế tiếp khi đường giá tiếp cận ngưỡng 80
điểm �

85 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 530 điểm

540 điểm

580 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Nhịp điều chỉnh của thị trường đã nhanh chóng kết thúc trong phiên sáng. Lực cầu vào mạnh đã đẩy cả 2 chỉ
số lên mức cao trong ngày. Chốt phiên, Vn-Index tăng 3.56 điểm lên 578.12 điểm. Trong khi HNX-Index có
mức tăng tốt hơn, ghi được 1.29 điểm, tương đương với mức tăng 1.59% lên 82.33 điểm. Thanh khoản phiên
nay cũng tiếp tục đẩy lên mức cao với tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 3500 tỷ đồng.

THỨ NĂM

20/02/2014

Chứng khoán Châu Á tăng nhờ cổ phiếu các công ty chăm sóc sức khỏe lên giá, nhưng cổ phiếu trên thị
trường Nhật Bản giảm do đồng Yên tăng. Lúc 13h29 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,2% lên 459,91 điểm, hướng tới mức đóng cửa cao nhất trong vòng 1
tháng. Tuy nhiên, do chứng khoán Nhật Bản giảm, với chỉ số Topix mất 0,5%, nên chỉ số MSCI tổng quát của
thị trường Châu Á-Thái Bình Dương lại gần như không thay đổi so với cuối phiên trước. Những cổ phiếu nổi
bật: Cổ phiếu của Celltrion Inc., một công ty dược phẩm Hàn Quốc, tăng 7,1%, dẫn đầu mức giảm trong
ngành chăm sóc sức khỏe. Cổ phiếu của Seek Ltd tăng 18% trên thị trường Sydney sau khi công ty tuyển
dụng trực tuyến này công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm tài chính tăng và cho biết một đơn vị của hãng sẽ
thâu tóm một trang web đối thủ. Cổ phiếu của Bridgestone Corp giảm 4,3% trên thị trường Tokyo sau khi
hãng chế tạo săm lốp này dự báo lợi nhuận cả năm tăng thấp hơn dự đoán. Theo số liệu của Bloomberg,
trong số 361 công ty thuộc chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đã công bố kết quả kinh doanh, 55% có lợi
nhuận vượt dự báo.

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

Tâm lý lạc quan vẫn duy trì trên TTCK mặc dù nhiều chuyên gia đã dự báo xu thế điều chỉnh sẽ diễn ra sau
chuỗi tăng điểm liên tiếp. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản tiếp tục tăng mạnh. Độ rộng tăng
điểm trên 2 sàn mở rộng hơn trong phiên chiều. Chốt phiên, bên sàn Hose có 168 mã tăng giá, 47 mã đứng
giá và 84 mã giảm giá. Bên sàn HNX tích cực hơn với 187 mã tăng giá, 67 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.
Thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền vẫn liên tục xoay vòng tìm kiếm lợi nhuận giúp thị
trường không bị áp lực điều chỉnh mạnh. Thị trường liên tục có điều chỉnh nhẹ trong phiên cũng giúp thị
trường hấp thụ lượng cung chốt lời và thị trường liên tục thay máu. Tuy nhiên, xét về phân tích kỹ thuật, Vn-
Index sắp tiếp cận ngưỡng kháng cự 580-590 điểm và đối với HNX-Index là 83 điểm, do đó áp lực bán ra tại
vùng này là khá cao. Và khả năng xảy ra điều chỉnh trong các phiên tới là có thể. Lưu ý sàn HNX đã có chuỗi
tăng điểm 6 phiên liên tiếp và đường giá nằm ngoài dải Bollinger 5 phiên liên tiếp. Do đó, rủi ro giảm điểm
ngắn hạn trên sàn HNX được đánh giá cao hơn. 

Do rủi ro đảo chiều ngắn hạn có thể xảy ra khi các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự nên chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu ngắn hạn chốt lời một phần danh mục. Đối với những nhà đầu tư dài hơn hơi, nhịp điều chỉnh
của thị trường là cơ hội để nhà đầu tư tham gia mua những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và chưa tăng nhiều
trong thời gian qua. 

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.




