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Theo Cục Thống kế Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 của Thủ đô chỉ tăng
0,49% so với tháng trước. Mặc dù chiếm trọng thời gian cao điểm trước và sau Tết
Nguyên đán, song đây là mức tăng thấp nhất của tháng 2 trong vòng 10 năm qua, cho
thấy sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện. Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ của
"rổ" CPI, ngoại trừ ngoài nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,06% (trong đó lương
thực tăng 0,83%, thực phẩm tăng 1,03% và ăn uống ngoài gia đình tăng 1,23%), các
nhóm còn lại đầu có mức tăng khá thấp, chỉ dưới 0,6%. Các nhóm thuốc và dịch vụ y tế,
giáo dục và bưu chính viễn thông hầu như không thay đổi so với tháng trước. Thậm chí
nhóm Nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng còn giảm 0,5%.

CPI Hà Nội tháng 2 tăng 0,49% so tháng trước 

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

CPI tại Tp.HCM 2 tháng đầu năm tăng rất thấpKLF dự kiến lợi nhuận năm 2014 tăng hơn 2 lần

Từ ngày 20/2 chính thức cấm nhập khẩu điện thoại, máy tính cũ

Cục Thống kê Tp.HCM vừa công bố CPI tháng 2/2014 của thành phố đã tăng 0,24% so
với tháng trước và tăng 4,37% so với cùng tháng năm trước. Như vậy, tính từ đầu năm
2014, CPI của thành phố đã tăng 0,64%. Với mức tăng 0,24% này, lần đầu tiên sau 10
năm, CPI tháng 2 của Tp.HCM lại có mức tăng thấp hơn tháng 1. Hai nhóm giảm giá so
tháng trước là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng và nhóm thuốc và
dịch vụ y tế với các mức giảm tương ứng 1,49% và 0,01% so với tháng trước. Trong
tháng, hai mặt hàng đặc biệt là vàng và USD tiếp tục diễn biến trái chiều khi giá vàng
tăng 0,31% so tháng trước và đô la Mỹ giảm 0,07% so tháng trước.

SD7 lãi lớn trong quý IV nhờ Thủy điện Lai Châu

MTG, năm 2013 lãi 4,47 tỷ đồng

Quý IV/2013, doanh thu thuần SD7 đạt 344,38 tỷ đồng,
tăng 237% so với cùng kỳ năm trước đó và LNST 7,35 tỷ
đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó lỗ 3,36 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ
chủ yếu là do Công ty và các đơn vị thành viên đã đẩy
mạnh thi công công trình Thủy điện Lai Châu làm cho sản
lượng tăng mạnh so với quý IV/2012. Do sản lượng tăng
cùng với việc công ty tăng cường công tác nghiệm thu
thanh toán khiến doanh thu trong quý tăng mạnh.

năm 2013, Công ty đạt doanh thu 368,512 tỷ đồng, lãi
trước thuế 45,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 34,5 tỷ đồng. Với kết
quả này, thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty năm
2013 đạt 1.328 đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 300 tỷ đồng
trên vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Năm 2012, Công ty đạt
doanh thu thuần 187 tỷ đồng, lãi sau thuế 7,84 tỷ đồng.
Năm 2014, KLF dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 900 tỷ
đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng.

Theo Thông tư số 04 của Bộ Công Thương, để tránh tình trạng Việt Nam trở thành "bãi
rác công nghệ", một số mặt hàng đã qua sử dụng sẽ chính thức bị cấm nhập khẩu kể từ
ngày 20/2 vừa qua. Những mặt hàng trong danh sách cấm nhập khẩu phần là hàng đã
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Năm 2013, MTG đạt doanh thu 685,147 tỷ đồng, tăng
mạnh so với năm 2012 là 360 tỷ đồng; lãi sau thuế 4,472
tỷ đồng, trong khi năm 2012 là 2,895 tỷ đồng. Năm 2013,
ặ dù l i h ậ ộ ề bá hà à ấ dị h
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Vụ Thị trường châu Âu (Bộ Công Thương) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm
2013 giữa Việt Nam và Anh đạt khoảng 4,27 tỷ USD, tăng 19,48% so với năm 2012. Với
giá trị thương mại hai chiều hơn 4,27 tỷ USD trong năm 2013 thì mục tiêu đạt 4 tỷ USD
vào năm 2013 như tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ký năm 2010 đã được
hoàn thành, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ cũng như cộng đồng doanh
nghiệp hai nước trong việc phát triển và tăng cường quan hệ song phương. Theo số liệu
của Tổng cục Hải quan, trong năm 2013, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt
3,69 tỷ USD, tăng 21,94%; giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Anh đạt 573,27 triệu USD,
tăng 5,7%.

Dow Jones 16.133,23

Trao đổi thương mại Việt Nam-Anh tăng 19,48% CLP có thể bị hủy niêm yết vì lỗ lớn

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng kỷ lục 

qua sử dụng, gồm có điện thoại, máy tính mini (PDAs), máy tính xách tay,... Ngoài ra
còn có các vật dụng thường ngày như máy giặt, cặp tài liệu, cặp xách, túi;... các thiết bị
y tế như máy siêu âm, máy trị liệu. Trong trường hợp các cá nhân hoặc tổ chức muốn
nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học hoặc viện trợ nhân đạo bắt buộc phải xin ý
kiến của Bộ Công Thương và có kết quả xét duyệt trong khoảng thời gian 7 ngày.

mặc dù lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
tăng hơn 11 tỷ đồng, chi phí lãi vay giảm trên 6 tỷ đồng,
nhưng do doanh thu hoạt động tài chính giảm gần 9 tỷ
đồng so với năm 2012 và chi phí quản lý doanh nghiệp
tăng từ 7,4 tỷ đồng lên 12,58 tỷ đồng, nên lợi nhuận của
MT Gas tăng tuyệt đối không lớn.

-25,09

S&P 500

Mặc dù mới là năm thứ hai bị thua lỗ, nhưng với kết quả
lỗ lũy kế trên 87,8 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ 80 tỷ đồng,
cổ phiếu CLP của CTCP Thủy sản Cửu Long có thể sẽ bị
hủy niêm yết sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm.
Trong quý IV/2013, Công ty đạt doanh thu thuần 322 tỷ
đồng, lỗ lũy kế hơn 30 tỷ đồng, do giá vốn hàng bán lớn
hơn doanh thu. Với kết quả này, năm 2013, CLP đạt
doanh thu 1.123 tỷ đồng, lỗ 78,79 tỷ đồng. Năm trước đó,
CLP đạt doanh thu 982 tỷ đồng, lỗ 14,152 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Vàng hướng tới tuần tăng thứ ba

Mức thâm hụt thương mại của Nhật cán mốc gần 2.800 tỷ Yen, tăng hơn 70% so với
cùng kỳ năm ngoái, cũng là tháng thứ 19 thâm hụt liên tiếp. Nguyên nhân chủ yếu của
tình trạng này là do dồng Yen mất giá cùng với nhu cầu năng lượng tăng đã đẩy chi phí
nhập khẩu lên cao. Một lý do khác, trong cuối tháng 1, các nước châu Á trong đó có
Trung Quốc bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã làm giảm lượng hàng hóa nhập từ
Nhật Bản. Hồi đầu tuần, số liệu mới nhất về tăng trưởng kinh tế 2013 của Nhật Bản
cũng thấp hơn 2,5 lần so với dự báo.
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9.608,75

14.865,67

Vàng đã giảm trong ngày thứ sáu nhưng vẫn đang hướng tới tuần tăng thứ ba. Vàng
giao ngay giảm 2,41 USD còn 1.320,10 USD/oz lúc 8h16 tại sàn Singapore. Trong năm
nay vàng đã tăng được hơn 9% nhờ nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn. Vàng Mỹ tăng 3,30
USD còn 1.320,20 USD/oz. Thêm một tháng có hoạt động sản xuất Trung Quốc chậm
lại và mức giảm mạnh của chi số đo lường sản xuất Mỹ hôm thứ Năm cũng đã tăng lo
lắng về tình hình kinh tế thế giới. Dự trữ vàng của quỹ SPDR đã giảm 0,7% từ thứ ba
sang thứ tư và quỹ dự trữ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust SLV không đổi trong
cùng thời kỳ.

-10,10

-0,84 4.354,65

(Cập nhật 16h30  ngày 21/02/2014) Trang 1
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Số cp giảm giá
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VN-Index dừng lại ở mức 570,57 điểm, giảm 0,47 điểm (-0,08%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 124,763 triệu đơn vị, trị giá 1.981,89 tỷ
đồng. Toàn sàn có 124 mã tăng, 96 mã giảm và 84 mã đứng giá. Lúc
này, chỉ số VN30-Index tăng 0,67 điểm (0,1%) lên mức 639,37 điểm,
với 13 mã tăng giá, 10 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu
trụ cột trên sàn HOSE như BID, VIC, VCB, BVH, MBB… đã lùi xuống
dưới mốc tham chiếu và tạo áp lực khá lớn kéo chỉ số VN-Index giảm
điểm. Chiều ngược lại, sắc xanh đã trở lại với các mã như SSI, REE,
KDC, MSN... Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, mã ITA đứng giá tham
chiếu và khớp được 7,18 triệu đơn vị. Trong khi đó, FLC tiếp tục giảm
1,9% xuống 10.300 đồng/CP và khớp được 5,53 triệu đơn vị. Cổ
phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là HVX tăng 300 đồng (+6,98%) lên
4.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 400 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

NHẬN ĐỊNH  

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

935.000

80,17

TỔNG KL

MUA 6.647.600

BÁN 5.902.660 205.100

721.94

65,828,840

TỔNG QUAN GD NĐTNN

93

98

84

0,66

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 5,9 triệu đơn vị, mua vào
6,6 triệu đơn vị, trong đó mã IJC được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 906.180 đơn vị (chiếm 19,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 205.100 đơn vị và mua vào 935.000 đơn vị,
trong đó mã PVL bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 60.000
đơn vị (chiếm 6,9% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
1.000 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 80,17 điểm, tăng 0,66 điểm (0,83%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 72,320 triệu đơn vị, trị giá 708,43 tỷ đồng.
Toàn sàn có 130 mã tăng, 84 mã giảm và 162 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 0,56 điểm (0,35%), lên mức 159,18 điểm, với 13
mã tăng, 6 mã giảm và 11 mã đứng giá. Các cổ phiếu như ACB,
VCG, SHB, PVS, PVX… đã đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, mã PVX
đã được kéo lên mức giá trần và khớp lệnh tới 10,32 triệu đơn vị.
Trong khi đó, SHB tăng 1,2% lên 8.600 đồng/CP và cũng khớp được
10,42 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, một số mã như DCS, LAS, PVG,
PGS… vẫn tiếp tục giảm giá. DCS đã giảm 3,4% xuống 5.600
đồng/CP và khớp được 2,19 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất
trên HNX là DNC, tăng 900 đồng (+10%) lên 9.900 đồng/cp, khối
lượng giao dịch đạt 2.100 đơn vị.
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Sau phiên giảm mạnh trước đó, Vn-Index tiếp tục có
một phiên giảm điểm, tuy nhiên chỉ giảm nhẹ, để mất
0.47 điểm xuống còn 570.57 điểm. Thanh khoản sụt
giảm chưa bằng một nửa của phiên trước với giá trị
giao dịch chỉ đạt gần 2000 tỷ đồng. Nhìn chung đây
được coi là phiên cầm máu và tâm lý nhà đầu tư vẫn
khá thận trọng nên thị trường dao động trong biên độ
hẹp ở phần lớn thời gian. Thông tin sắp nới room của
khối ngoại đã được UBCKNN công bố ở phiên nay.
Các chỉ báo kỹ thuật ở phiên nay không thay đổi nhiều
so với phiên hôm qua với đà giảm của một số chỉ báo
tạm thời chững lại sau. Tuy nhiên chỉ báo STO vẫn
đang lao dốc mạnh, cùng với MACD cũng cắt xuống
dưới đường tín hiệu cho tín hiệu thị trường tiếp tục
điều chỉnh. Bên cạnh đó RSI đã giảm ra khỏi vùng quá
mua và MFI vẫn giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra
khỏi thị trường. Dải Bollinger co hẹp lại với ngưỡng
cản 580 điểm. Hiện tại đường giá được hỗ trợ tại
ngưỡng 560 điểm. Trong tuần tới, thị trường giao dịch
thận trọng và test lại ngưỡng hỗ trợ 560 điểm. 
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540 điểm

580 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 530 điểm

560 điểm

Mạnh

Yếu

Phục hồi tốt hơn ở những phút cuối đóng cửa đã giúp
HNX-Index lấy lại được sắc xanh. Chốt phiên HNX-
Index tăng 0.66 điểm lên 80.2 điểm, ngưỡng 80 điểm
đã lấy lại. Tâm lý thận trọng duy trì suốt cả phiên giao
dịch, thanh khoản tuy ở mức cao nhưng vẫn sụt giảm
mạnh so với phiên kỷ lục hôm qua. Giá trị giao dịch đạt
hơn 700 tỷ đồng. Có thể thấy ngưỡng hỗ trợ 78 điểm
đã giúp thị trường phục hồi trở lại. Tuy nhiên một loạt
các chỉ báo tạm chững lại đà giảm. Tuy nhiên xu thế
giảm của các chỉ báo này vẫn duy trì. Nhịp điều chỉnh
của thị trường sẽ tiếp tục trong các phiên tới với giao
dịch duy trì thận trọng. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại cho
đường giá là 80 điểm, hiệu quả hơn là ngưỡng 78
điểm. Dự báo phiên tới, đường giá sẽ test lại ngưỡng
hỗ trợ 80 điểm và lực cầu giá thấp sẽ tiếp tục gia tăng. 

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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83 điểmYếuYếu 79 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trở lại trong phiên ngày thứ Sáu sau khi số liệu cho thấy hoạt động sản xuất của
Mỹ tăng, giúp xoa dịu lo ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế của thế giới. Lúc 13h25 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,3% lên 137,46 điểm, đưa mức tăng từ đầu tuần lên
1,6%. Theo số liệu sơ bộ của hãng Markit, chỉ số sản xuất công nghiệp của Mỹ tăng lên 56,7 điểm trong tháng
2, còn chỉ số kinh tế tương lai của Mỹ do Conference Board công bố tăng trong tháng 1. Số liệu của Mỹ giúp
xua tan lo ngại về kinh tế toàn cầu sau khi chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc được công bố trong
phiên trước giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng. Trong khu vực, chỉ số Topix của Nhật Bản tăng mạnh
2,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cùng tăng 1,4%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc
giảm 1,5%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Samsung Electronics Co., hãng sẽ công bố dòng điện thoại
mới trong tuần tới, tăng 3,4% trên thị trường Seoul. Cổ phiếu của Toyota Motor Corp. tăng 2,1% khi thị trường
Nhật Bản tăng nhờ đồng Yên giảm giá so với USD. Cổ phiếu của National Australia Bank giảm 1,8% trên thị
trường Sydney sau khi ngân hàng lớn nhất Australia này bật tín hiệu có thể tăng dự phòng tại Anh.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/02/2014

Thị trường đã tạm thời cân bằng sau phiên bán mạnh trước đó. Vn-Index chỉ còn giảm nhẹ 0.47 điểm xuống
570 điểm, trong phiên có lúc chỉ số này xuống mức thấp nhất 565 điểm. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp chỉ số này
tiếp cận ngưỡng này trong phiên nhưng đều phục hồi trên ngưỡng này ở phút đóng cửa. Bên sàn HNX đóng
ử ái hiề khi lấ l i đ ắ h ở hữ hú ối HNX I d ă 0 66 điể lê 80 17 điể Th h
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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.

Cơ bản phiên nay cả 2 chỉ số vẫn giữ trên ngưỡng hỗ trợ và đều test thành công ngưỡng hỗ trự 465 điểm với
VN-Index là 80 điểm với HNX-Index. Tuy nhiên thị trường cần phải có vài phiên để test lại các ngưỡng này
cũng như kiểm chứng lượng cầu. Do đó tâm lý thận trọng nên được duy trì. Nhà đầu tư tiếp tục giảm tỷ trọng
cổ phiếu trong các phiên tới và ở thời điểm này, nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua vào để lướt sóng. 

cửa trái chiều khi lấy lại được sắc xanh ở những phút cuối, HNX-Index tăng 0.66 điểm lên 80.17 điểm. Thanh
khoản ở 2 sàn phiên nay sụt giảm với giá trị giao dịch trên 2 sàn dưới 3000 tỷ đồng, chỉ đạt 2600 tỷ đồng. 

Trang 4

Mặc dù thị trường hôm nay đã cân bằng lại một chút sau cú sốc thanh khoản hôm qua, nhưng áp lực điều
chỉnh vẫn còn. Mối lo ngại chính của thị trường lúc này là dòng tiền có thể bị thu hẹp sau khi đã có gần 5500
tỷ đồng bị rút ra hôm qua. Rất có thể tình trạng thiếu hụt sức mua sẽ xảy ra và hệ quả tất yếu là giá sẽ giảm.
Chỉ đến khi thông tin về khả năng mở room gần kề được tung ra, thị trường mới thực sự chuyển biến. Thị
trường liên tục trồi sụt trong phiên, lực cầu bắt đáy vẫn xuất hiện nhưng mức độ phục hồi chung khá nhẹ. Chỉ
một số mã vẫn còn tăng mạnh như PVX, chính mã này đã giúp chỉ số HNX-Index phục hồi tốt cũng như tránh
áp lực bán mạnh trên sàn này. Thanh khoản hôm nay vẫn tiếp tục được duy trì ở mức cao nếu nhìn vào
tương quan với những phiên đầu tuần. Khoảng 187,6 triệu cổ phiếu đã được khớp lệnh, tương đương 2.523
tỷ đồng. Độ rộng vẫn duy trì tốt cho tới lúc đóng cửa với 251 mã hai sàn thể hiện mức phục hồi diễn ra khá
rộng. Tuy nhiên, xu thế điều chỉnh sẽ chưa dừng lại, và nhìn vào phiên nay chưa thể đánh giá được thị
trường trong thời gian tới. Tuy nhiên ở mặt tích cực thì ghi nhận lực cầu khá tốt và kỳ vọng về lực cầu quay
trở lại trong tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 560-565 điểm và HNX-Index là 78-80 điểm.

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.




