
Năm 2014, SSI Research cho rằng PET có thể đạt tăng
trưởng doanh thu và lợi nhuận cao nhờ doanh thu phân
phối sản phẩm Samsung có thể tăng ít nhất 20% trong

PGD dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh
thu 7.024 tỷ đồng, LNST 147 tỷ đồng và cổ tức ở mức
20%, thấp hơn nhiều so với mức cổ tức 45% trong năm
2013. Ngoài ra, PGD sẽ tiến hàng tăng vốn điều lệ từ 429
tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua việc phát hành 17,1
triệu cp. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành hơn 1,53 triệu cp
cho PVGAS với giá bằng mệnh giá, phát hành 8,58 triệu
cp cho cổ đông hiện hữu, 5,48 triệu cp thưởng, hơn 1,5
triệu cp cho cán bộ công nhân viên. 

Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch HĐQT của Sabeco cho
biết chưa có chủ trương đưa Công ty lên niêm yết, nên
Công ty chưa có lộ trình niêm yết cụ thể trong thời gian
tới. Sabeco hiện vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh
năm 2013. Hết 11 tháng năm 2013, Sabeco chỉ đạt 89%
sản lượng và 88% doanh thu so với kế hoạch đã được
ĐHĐCĐ thông qua. Điều này khiến HĐQT của Sabeco
phải xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh giảm doanh thu từ
28.162 tỷ đồng xuống 27.268 tỷ đồng. 

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng
2/2014 dự kiến giảm 10,3% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 15,2% so với cùng kỳ
năm 2013 Sở dĩ có mức giảm mạnh này là do thời gian nghỉ Tết nguyên đán năm nay

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngân sách TP. Hồ chí Minh 2014: Đạt chỉ tiêu thu đủ nợ Sabeco chưa có chủ trương niêm yết

Sản xuất công nghiệp tháng 2 sụt giảm mạnh

Trong tháng 1/2014 chỉ tiêu thu nợ thuế đã được giao cho từng đội thuế và mỗi cán bộ
thuế theo dõi địa bàn để tăng khả năng xử lý nợ thuế, hạn chế tối đa số nợ thuế phát
sinh. Tính đến hết năm 2013, nợ thuế trên thực tế là hơn 17.000 tỷ đồng. Trong đó, số
nợ khó đòi khoảng 2.723 tỷ đồng; nợ chờ xử lý 143 tỷ đồng; nợ điều chỉnh 1.280 tỷ
đồng. Còn khoảng 13.179 tỷ đồng số nợ thuế năm ngoái có thể sẽ đòi lại được cho ngân
sách trong năm 2014 để phụ thêm cho kế hoạch thu ngân sách còn nhiều khó khăn. Để
hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm nay, trước hết cán bộ thuế phải truy thu cho đủ
số lượng tồn đọng trên. Cục Thuế thành phố đã xây dựng kế hoạch thu nợ và chỉ đạo
các phòng và chi cục thuế triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát 100% các khoản nợ
thuế

PGD sẽ tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng trong năm nay

PET: Lợi nhuận trước thuế năm 2014 có thể tăng 17%
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Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sẽ được ký
kết vào cuối năm nay, với thuế nhiều sản phẩm thịt sẽ chỉ còn 0%, nguy cơ đây sẽ là
"cơn nước lũ" nhấn chìm ngành chăn nuôi. Tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm
thịt hàng năm thường bằng con số tăng trưởng GDP.Trong năm qua, giá chăn nuôi rớt
thảm hại có nguyên nhân lớn bắt nguồn từ suy thoái kinh tế, với hàng loạt doanh nghiệp
đóng cửa - lực lượng tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi lớn nhất. Thu nhập của người dân
giảm, kéo theo việc tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi cũng giảm đi rất nhiều. Trong khi
đó, chúng ta vẫn duy trì sản phẩm chăn nuôi tương đương như các năm trước, với tổng
sản lượng thịt các loại tăng 2,2%, nên xu thế giảm giá là tất yếu. 

Chăn nuôi Việt Nam: Rủi ro đến từ… thịt ngoại giá rẻ 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Chính quyền xứ Scotland thuộc Vương quốc Anh có thể vay đến 2,2 tỷ bảng (khoảng
3,5 tỷ USD) trong giai đoạn 2015-2016 để tăng cường nguồn vốn đầu tư. Scotland cũng
có thể tiếp cận với Quỹ vay nợ quốc gia để hưởng lợi trực tiếp từ nguồn tín dụng chi phí
thấp do Chính phủ Anh quốc cung cấp. Đây là lần đầu tiên chính quyền một xứ trực
thuộc Liên hiệp Vương quốc Anh được phép huy động vốn thông qua việc tự phát hành
trái phiếu trên thị trường quốc tế. Đề cập đến vấn đề này, Bộ trưởng Tài chính Vương
quốc Anh George Osborne khẳng định đây là cột mốc quan trọng đối với Scotland trong
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Anh: Cho phép Scotland phát hành trái phiếu

Theo ước tính lần thứ hai của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) vừa
công bố chiều nay 24/2, lạm phát trong tháng 1 của các quốc gia khu vực đồng tiền
chung châu Âu (Eurozone) giữ sự ổn định với mức tăng 0,8% so với tháng 12 năm
ngoái. Đây là tháng thứ tư liên tiếp, tỉ lệ lạm phát khu vực Eurozone dưới 1%, tức chưa
bằng một nửa ngưỡng mục tiêu 2% do ECB đề ra trong trung hạn. Hơn nữa, tỉ lệ lạm
phát âm xuất hiện ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Eurozone, đặc biệt tại Cộng hòa Síp (-
1,6%) và Hy Lạp (-1,4%).
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phối sản phẩm Samsung có thể tăng ít nhất 20% trong
năm 2014 nhờ thị phần tăng. Ngoài ra, PET dự kiến sẽ
thoái vốn khỏi 2 khách sạn ở Quảng Ngãi. Theo đó, PET
có thể ghi nhận 30 tỷ lợi nhuận từ thương vụ này trong
quý 1/2014. Nhờ vậy, SSI Research dự kiến PET sẽ đạt
doanh thu và LNTT 13.370 tỷ đồng và 328,7 tỷ đồng trong
năm 2014, tăng 16% và 17% so với năm trước, tương
ứng EPS 3.035 đồng.
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Năm 2013, VFR đạt 391 tỷ doanh thu thuần - giảm 22,2%
so với năm 2012 nhưng vẫn như năm trước, giá vốn cao
hơn doanh thu thuần nên doanh nghiệp lỗ gộp 6,6 tỷ
đồng. Cũng như năm 2012, lợi nhuận khác đến từ hoạt
động bán tàu tiếp tục là cứu cánh cho lợi nhuận của
doanh nghiệp. Năm nay, khoản này tuy giảm 23,2%
nhưng cũng đủ để doanh nghiệp thoát lỗ, LNST đạt 3,4 tỷ
đồng - giảm 55,4%. LNST của cổ đông công ty mẹ là 2,1
tỷ đồng - giảm 64,8%. EPS đạt 138 đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tổ hợp tổng thầu JGCS đã ký kết hợp đồng thầu phụ với Tổng Công ty Xây dựng số 1
để triển khai, thi công Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn. Theo hợp đồng ký kết, Công ty Xây
dựng số 1 thi công công tác cọc và công tác xây dựng Zone 1 và Zone 2 thuộc Dự án
lọc hóa dầu Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa với giá trị gói thầu trên 91 triệu USD. Thời gian
thi công từ 3/2014 - 10/2015. Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn - Thanh Hóa do CT TNHH
Lọc hóa dầu Nghi Sơn làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư khoảng 9 tỷ USD. Công suất
thiết kế 10 triệu tấn dầu/năm và dự kiến thời gian thực hiện thi công dự án từ năm 2013
– 2017. Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển
kinh tế xã hội cũng như cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thanh Hóa

Dow Jones 16,133.23

Thêm gói thầu 91 triệu USD tại Dự án lọc hóa dầu Nghi SơnVFR: Bán tàu không đủ cứu tăng trưởng lợi nhuận
ă 2013

Eurozone: Tháng thứ 4 liên tiếp lạm phát chỉ tăng dưới 1%

năm 2013. Sở dĩ có mức giảm mạnh này là do thời gian nghỉ Tết nguyên đán năm nay
rơi phần lớn vào tháng 2, trong khi năm trước, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán rơi trọn
vào tháng 2 nên số ngày làm việc thực tế của các doanh nghiệp công nghiệp cũng bị
ảnh hưởng theo. Tính chung, IIP hai tháng đầu năm 2014 tăng 5,4% so với cùng kỳ năm
trước, cao hơn mức tăng 4,4% của tháng 2/2013 với cùng mốc so sánh. Trong đó,
ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,8%,
ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,5% (và ngành cung cấp nước, xử lý nước thải,
rác thải tăng 5,8%.
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(Cập nhật 16h30' ngày 21/02/2014) Trang 1
nỗ lực phát triển kinh tế dài hạn.(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 576,58 điểm, tăng 6,01 điểm (1,05%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 119,028 triệu đơn vị, trị giá 1.968,48 tỷ đồng.
Toàn sàn có tới 174 mã tăng, trong khi chỉ có 68 mã giảm và 82 mã
đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 9,12 điểm (1,43%) lên mức 648,49
điểm, với 25 mã tăng giá, 2 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Hai mã
còn giảm giá trong nhóm VN-30 là KDC và VSH. Bên ngoài nhóm VN-
30, mã GAS vẫn giữ được mức tăng nhẹ 0,6% lên 83.000 đồng/CP.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ như CCI, CIG, DLG, FDC, HTI, HSG, NBB,
TTF… đều đã đua nhau tăng trần. Bên cạnh đó, mã ITA tăng mạnh
4% lên 7.800 đồng/CP và khớp được hơn 5,91 triệu đơn vị. Cổ phiếu
tăng mạnh nhất trên HOSE là TTF tăng 600 đồng (+6,98%) lên 9.200
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 2.158.360 đơn vị.
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HNX-Index đứng ở mức 81,66 điểm, tăng 1,49 điểm (1,85%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 70,883 triệu đơn vị, trị giá 687,83 tỷ đồng.
Toàn sàn có 183 mã tăng, 49 mã giảm và 144 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 3,69 điểm (2,31%), lên mức 163,16 điểm, với 24
mã tăng, 1 mã giảm và 5 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE,
sắc xanh cũng đã bao trùm lên các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn
HNX. Trong đó, mã VCG tăng mạnh 7,7% lên 15.300 đồng/CP và
khớp lệnh được hơn 6,75 triệu đơn vị. Mã SCR cũng tăng 4,7% lên
8.900 đồng/CP và khớp được 5,05 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã PVX
đã được kéo lên mức giá trần và khớp lệnh mạnh nhất thị trường, đạt
hơn 14,05 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 8,7 triệu đơn vị, mua vào
5,8 triệu đơn vị, trong đó mã IJC được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.328.210 đơn vị (chiếm 27,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 794.200 đơn vị và mua vào 187.040 đơn vị,
trong đó mã TC6 bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 50.000
đơn vị (chiếm 20,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
1.500 đơn vị.
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Mở cửa đầu tuần bằng một phiên tăng điểm mạnh, Vn-
Index ghi được 6.01 điểm lên 576.58 điểm. Thông tin
về gói tín dụng bất động sản 100.000 tỷ đồng và thông
tin khả năng sớm nới room ngay trong tháng 2/2014 đã 
hỗ trợ thị trường tăng mạnh. Giao dịch vẫn ở mức cao
với tổng giá trị giao dịch đạt gần 2000 tỷ đồng. Kết thúc
phiên bằng cây nến xanh, tuy nhiên bóng nến nằm gọn
trong cây nến đỏ phiên ngày 20/02 cho thấy tâm lý
thận trọng còn duy trì. MACD vẫn tiếp tục suy yếu khi
cắt xuống dưới đường tín hiệu. Bên cạnh đó STO cũng
giảm mạnh về ngưỡng 40 điểm. Điểm bớt tiêu cực ở
thời điểm này là chỉ báo RSI và MFI tạm chững lại cho
tín hiệu đà giảm tạm ngưng. Dải Bollinger co lại cho tín
hiệu giằng co của thị trường còn tiếp diễn. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại với Vn-Index là 565 điểm và kháng cự
trước mắt là 580-590 điểm. 
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Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, HNX-Index
tăng 1.49 điểm lên 81.66 điểm. Độ rộng tăng điểm khá
tốt với 183 mã tăng, 49 mã giảm giá và 67 mã đứng
giá. Giao dịch rất thận trọng với giá trị giao dịch đạt
hơn 680 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh
với thân nến dài đem đến xu thế rất tích cực. Tuy
nhiên cây nến xanh này vẫn nằm trong bóng cây nến
đỏ phiên ngày 20/02. Xu thế tăng điểm mở rộng hơn
trong phiên chiều đem đến tâm lý tích cực hơn. Cùng
dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên cho xu thế tăng
giá. Các chỉ báo STO và RSI tăng trở lại sau nhiều
phiên giảm trước đó cho tín hiệu tích cực. Bên cạnh
đó, chỉ báo MACD tăng trở lại và gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu ủng hộ xu thế phục hồi. Cơ hội thị
trường tăng trở lại sẽ được mở ra nếu đường giá tăng
vượt ngưỡng 83 điểm cùng thanh khoản ở mức tốt.
Trong phiên tới, HNX-Index sẽ test lại ngưỡng kháng
cự này, dự báo giao dịch sẽ thận trọng.
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Điểm qua thị trường quốc tế:
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Diễn biến khá bất ngờ trong phiên chiều khi thị trường tăng tốc mạnh Vn-Index tăng tới 6 01 điểm lên 576 58

THỨ BA

25/02/2014

Chứng khoán châu Á giảm nhẹ trong suốt giao dịch buổi sáng đầu ngày hôm nay. Các nhà đầu tư ít quan tâm
đến cam kết của G20 vào cuối tuần để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Sau khi một loạt số liệu yếu kém từ
Wall Street, thị trường đang tìm kiếm thêm số liệu tuần này để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế
giới,như số liệu nhà ở, niềm tin tiêu dùng và tăng trưởng GDP. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 chuẩn đi ngang
vào giữa buổi sáng, trong khi đồng yên vẫn tương đối thấp, thúc đẩy xuất khẩu của Nhật Bản. Seoul mất
0,43% và Sydney giảm nhẹ 0,15%. Cổ phiếu Hồng Kông mở cửa thấp hơn giảm 1,15% , trong khi Thượng
Hải giảm 2,45% khi chính phủ cho biết sẽ kiềm chế cho vay bất động sản tại Trung Quốc. Cùng với đó là sự
tăng giá trái kỳ vọng của đồng yên Nhật, gây áp lực cho các nhà xuất khẩu lớn của nước này. Chứng khoán
Tokyo chốt phiên giảm 0,19% sau khi gặp chạm mức cao nhất 3 tuần sau sự biến động của đồng yên. Chỉ số
Nikkei mất 27.99 điểm, giảm xuống còn 14,837.68 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 3,24 điểm (tương đương
0,27%) xuống 1.219,07 điểm. Có 2,33 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên thị trường sơ cấp trong phiên ngày đầu
tuần. Các nhà đầu tư đang trong tâm lý thận trọng chờ đợi kết quả báo cáo mới để xác nhận sự phục hồi kinh
tế của Nhật Bản, sau khi chứng khoán Nhật Bản đã tăng 3%, lên cao nhất trong vòng 3 tuần vào thứ sáu tuần
trước. Thị trường đang chờ đợi cuộc điều trần của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen
trước Thượng viện vào thứ 5 và thứ 6, cũng như số liệu giá bán lẻ trong tháng 1 của Nhật Bản.

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.

Diễn biến khá bất ngờ trong phiên chiều khi thị trường tăng tốc mạnh. Vn-Index tăng tới 6.01 điểm lên 576.58
điểm, HNX-Index tăng 1.49 điểm lên 81.66 điểm. Độ rộng tăng điểm trên 2 sàn khá tốt với 174 mã tăng trên
Hose và 183 mã tăng điểm trên HNX. Thông tin nới room của khối ngoại sẽ sớm được triển khai trong tháng
2 và gói hỗ trợ thị trường bất động sản 100.000 tỷ đồng đã tác động tâm lý thị trường khá tốt. 

Trang 4

Phiên buổi chiều với diễn biến khá bất ngờ khi thị trường tăng tốc mạnh hơn phiên sáng. Rổ VN30 không
giống với một phiên phục hồi kỹ thuật khi nhiều cổ phiếu có mức tăng rất mạnh. HSG, IJC vọt lên kịch trần.
Nhà đầu tư nước ngoài đã đổ cả đống tiền vào đây, bất chấp rủi ro điều chỉnh hay T+3 hay các lo ngại nào
khác mà nhà đầu tư trong nước có thể nghĩ ra. Trong số các mã tăng, ngoài IJC, có HSG, MSN, PVD, VCB
được mua mạnh, nhưng nhiều mã còn lại chỉ mua ở mức độ vừa phải. Khối ngoại mua vào ròng rã ở nhiều
cổ phiếu bất chấp các điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra, thậm chí đã xảy ra. Tổng thể quy mô giao dịch khớp
lệnh phiên hôm nay vẫn giảm nhẹ so với phiên trước, nhưng duy trì trên mức 2.400 tỷ đồng. Vẫn có những cổ
phiếu tăng giá rất mạnh với dòng tiền hùng hậu hỗ trợ. Xét về thông tin, thì đối với khả năng nới room, đây
khoogn còn được xem là thông tin mới đối với thị trường mà vấn đề là thời điểm nào sẽ chính thức được
thông qua. Chính vì lẽ đó, thông tin về sớm thực hiện nới room trong tháng 2 này đã tác động rất tích cực cho
thị trường. Xét về phân tích kỹ thuật, đây là phiên phục hồi đầu tiên sau nhịp giảm mạnh ở phiên ngày thứ 5
tuần trước và giao dịch nhìn chung vẫn thận trọng. Chưa có tín hiệu bứt phá đỉnh cũ. Vì thế, chúng tôi đánh
giá thị trường vẫn đang trong nhịp test đỉnh cũ và cơ hội cho tăng và giảm là 50-50.

Diễn biến giao dịch hôm nay cho tâm lý khá tốt nên phiên tới được dự báo sẽ tích cực hơn. Tuy nhiên quá
trình test lại ngưỡng kháng cự cũ mới bắt đầu, do đó áp lực bán ra sẽ gia tăng khi đường giá tiếp cận
ngưỡng kháng cự cũ. Do đó, nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt hợp lý, việc mua đuổi là không cần
thiết. 

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.




