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Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2014 tăng 0,55% so
với tháng trước và tăng 1,24% so với tháng 12 năm trước. Đáng chú ý, so cùng tháng
năm trước, CPI chỉ tăng 4,65%, thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Trong đó, nhóm ăn
uống ngoài gia đình tăng mạnh nhất tới 1,60%, còn thực phẩm tăng 1,16% và lương
thực chỉ tăng 0,68% trong tháng nghỉ Tết nguyên đán. Tất cả các nhóm hàng hóa và
dịch vụ còn lại đều có mức tăng dưới 1%, riêng nhóm bưu chính viễn thông và nhóm
nhà ở và vật liệu xây dựng có chỉ số giá giảm so với tháng 1 lần lượt là 0,02% và 0,64%.
Bên cạnh đó trong tháng 2, chỉ số giá vàng đã tăng 1,87% so với tháng 1, nhưng giảm
22,77% so với tháng 2 năm ngoái.

CPI cả nước tháng 2 tăng 0,55%

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

2 tháng, doanh nghiệp FDI xuất siêu 2 tỷ USDLợi nhuận 2013 của Vinasun (mã VNS) tăng mạnh

Hơn 700 dự án trong KCN bị thu hồi, ngưng hoạt động

2 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 244 triệu USD, nhưng thặng dư cán cân thương
mại đang thuộc về các doanh nghiệp có vốn FDI, với 2,09 tỷ USD. DN trong nước nhập
siêu 1,85 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong hai tháng đầu năm
ước đạt trên 42,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 21,06 tỷ USD, tăng 12,3% (2,3 tỷ
USD) so với cùng kỳ năm 2013. Công lớn cho tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục ghi nhận
cho khối FDI, với kể cả xuất khẩu dầu thô đạt kim ngạch 13,85 tỷ USD, tăng 11,8% (1,46
tỷ USD) so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu hai tháng ước tính đạt 20,82 tỷ USD, tăng
17% (tương ứng tăng 3,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ riêng khu vực FDI đã
nhập khẩu 11,8 tỷ USD, tăng 17,1% (1,72 tỷ USD). Nếu tính theo tháng, tháng 1/2014,
cả nước xuất siêu tới 1,44 tỷ USD, tháng 2/2014, nhập siêu 1,2 tỷ USD.

MPC: Lãi lớn, tồn kho cao, nợ “kha khá”

HVG lên kế hoạch lãi 700 tỷ đồng

Lũy kế cả năm 2013, MPC đạt 11.112 tỷ đồng doanh thu
thuần, tăng 40% so với 2012 và vượt 13% kế hoạch cả
năm 2013. LNST hợp nhất đạt 293,8 tỷ đồng, hoàn thành
99,6% kế hoạch, tăng gấp 16 lần so với năm 2012. Lượng
hàng tồn kho và nợ ngắn hạn của MPC vẫn khá cao.
Hàng tồn kho ở thời điểm cuối năm đã tăng hơn 200 tỷ
đồng so với đầu năm lên 2.464 tỷ đồng. Ngoài ra, MPC
còn 919 tỷ đồng phải thu khách hàng (tăng 72%), chủ yếu
là phải thu khách hàng nước ngoài.

LNST năm 2013 tăng 46% và đạt hơn 217,3 tỷ đồng. Nếu
so với kế hoạch đề ra thì con số lợi nhuận thực hiện cao
hơn gần 24%. Lợi nhuận tăng mạnh một phần là do
doanh thu tăng, chi phí lãi vay giảm đáng kể. Cụ thể,
doanh thu thuần năm 2013 đạt hơn 3.053 tỷ đồng, tăng
16% so với năm 2012; chi phí lãi vay giảm từ 104,4 tỷ
đồng xuống còn 61,6 tỷ đồng. Tháng 11/2013, Vinasun đã
đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM chốt tỷ lệ sở
hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 42% để tạo điều
kiện cho việc chào bán riêng lẻ

Đã có tổng cộng 707 dự án trong và ngoài nước đầu tư vào các khu công nghiệp bị thu
hồi iấ hứ hậ đầ t ừ h t độ h ặ khô ó khả ă t iể kh i ới

HĐQT CTCP Thủy sản Hùng Vương (HVG) vừa thông
kế h h ă 2014 ới d h th th ầ đ t 14 000 tỷ
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Trong tuần qua, có hơn 29 nghìn tỷ đồng được NHNN hút về trên thị trường mở. Dự
đoán rất có thể trần lãi suất huy động sẽ được điều chỉnh giảm. Trong tuần 17-21/2,
NHNN hút 202 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn (Reverse Repo) và hút 28.980
tỷ đồng thông qua nghiệp vụ bán tín phiếu (Sell Outright). Tính chung trong tuần, NHNN
hút ròng 29.182 tỷ đồng trên OMO. Lãi suất tín phiếu kỳ hạn 28 ngày tiếp tục giảm. Cụ
thể, qua nghiệp vụ Reverse Repo, tổng khối lượng trúng thầu trong tuần 17-21/2 là 241
tỷ đồng, trong khi đó tổng khối lượng đáo hạn là 443 tỷ đồng, như vậy NHNN hút ròng
202 tỷ đồng. Tính đến ngày 21/2, dư nợ trên OMO hiện đang ở mức thấp, đạt 241 tỷ
đồng. Qua nghiệp vụ Sell Outright, tổng khối lượng tín phiếu trúng thầu là 28.980 tỷ
đồng, trong khi đó không có tín phiếu đáo hạn. 

Dow Jones 16,207.14

NHNN vẫn hút mạnh tiền vềCTS đặt kế hoạch lãi sau thuế tối thiểu 78 tỷ đồng

Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng kỷ lục 

hồi giấy chứng nhận đầu tư, ngừng hoạt động hoặc không có khả năng triển khai với
tổng số vốn lên đến hàng ngàn tỉ đồng và hàng trăm triệu đô la Mỹ. Trong số 707 dự án
nói trên thì có 161 dự án đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn 4.787 tỉ đồng
và 260 triệu đô la Mỹ; 203 dự án ngừng hoạt động với tổng vốn 5.286 tỉ đồng và 386
triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, hiện còn có 343 dự án chưa hoặc không có khả năng triển
khai.,,,.. Các dự án này chiếm khoảng 10% tổng số các dự án đầu tư trong các KCN,
KKT hiện nay.

qua kế hoạch năm 2014 với doanh thu thuần đạt 14.000 tỷ
đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng. Ngoài ra, Công
ty cũng đặt ra một số chỉ tiêu như tổng sản lượng nuôi
trồng (cá nguyên liệu) 200 nghìn tấn; tổng sản lượng chế
biến (fillet đông lạnh) 115 nghìn tấn và sản lượng xuất
khẩu 100 nghìn tấn. Về cổ tức năm 2014, Công ty dự kiến
sẽ trả 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

-42.47

S&P 500

Năm 2014, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 20%
so với doanh thu, lợi nhuân thực hiện năm 2013. Năm
2013, Công ty đạt hơn 65 tỷ đồng LNST. Với mục tiêu
này, CTS đang kỳ vọng đưa lợi nhuận lên mức trên 78 tỷ
đồng. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, CTS
cũng đặt kế hoạch tăng trưởng 20% so với con số thực
hiện năm 2012 là 95,95 tỷ đồng LNTT (72,74 tỷ đồng
LNST), tương đương kế hoạch 115 tỷ đồng LNTT. Đến
cuối năm 2013, Cty đã điều chỉnh giảm kế hoạch này
xuống mức bằng với con số thực hiện năm. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

DAX

29.56Nasdaq

-38.94

     CAC 40

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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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

-49.95

-21.86 4,397.27

(Cập nhật 16h00' ngày 25/02/2014)
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

g q ỹ ự ạ g g g
cùng thời kỳ.



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

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

570.57

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,757.75

97

97,752,875

THỨ TƯ
26/02/2014

113

-0.47

79

VN-Index dừng lại ở mức 586,20 điểm, tăng 9,62 điểm (1,67%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 143,21 triệu đơn vị, trị giá 2667,79 tỷ đồng.
Toàn sàn có 151 mã tăng, 77 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 13,04 điểm (2,01%) lên mức 661,53 điểm, với 20 mã 
tăng giá, 3 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Phiên hôm nay, nhiều cổ
phiếu bluechips trên sàn HOSE đã bất ngờ bứt phá mạnh. Trong đó,
hai mã HPG và HSG đã chạm mức giá trần và đều khớp được trên 1
triệu đơn vị. Đáng chú ý nhất, mã GAS bứt phá mạnh khi tăng tới
3,6% lên 86.000 đồng/CP và tiếp tục là đầu tàu kéo chỉ số VN-Index
vượt mốc 585 điểm. Chiều ngược lại, 3 cổ phiếu còn giảm giá trong
nhóm VN-30 là ITA, CTG và PVD. Khép phiên giao dịch, ITA giảm
1,3% xuống 7.700 đồng/CP và khớp được 6,28 triệu đơn vị. Ở nhóm
cổ phiếu vừa và nhỏ, FLC tăng 2,8% lên 11.000 đồng/CP và khớp
được 8,02 triệu đơn vị. SAM đứng giá tham chiếu nhưng cũng đã
khớp được tới 5,33 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,9 triệu đơn vị, mua vào
8,3 triệu đơn vị, trong đó mã DXG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 1.601.700 đơn vị (chiếm 35,0% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.000.250 đơn vị và mua vào 1.079.850
đơn vị, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
450.000 đơn vị (chiếm 4,0% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 315.700 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 82,25 điểm, tăng 0,59 điểm (0,72%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 95,086 triệu đơn vị, trị giá 856,190 tỷ đồng.
Toàn sàn có 137 mã tăng, 94 mã giảm và 145 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 1,44 điểm (0,88%), lên mức 164,6 điểm, với 19 mã
tăng, 4 mã giảm và 7 mã đứng giá. Bốn mã còn giảm giá trong nhóm
HNX-30 là LAS, PVC, PVE và SHB. Trong đó, mã SHB giảm 1,1%
xuống 8.600 đồng/CP và khớp được hơn 11,12 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, hai mã HUT và ICG đã được kéo lên mức giá trần. Phiên
hôm nay, HUT khớp được tới 4,08 triệu đơn vị, còn ICG khớp được
1,17 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các mã như BVS, VCG, VND, VGS,
PVS… đều đã đồng loạt tăng giá. VCG tăng 3,3% lên 15.800 đồng/CP
và khớp được 5,74 triệu đơn vị. SCR tăng 2,2% lên 9.100 đồng/CP và
cũng khớp được 6,56 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX
tăng 2,4% lên 4.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt
hơn 17,96 triệu đơn vị.
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Tâm lý giao dịch tích cực được tiếp đà từ phiên trước
đó, cùng lực cầu mạnh từ khối ngoại ở nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn đã đẩy Vn-Index tăng cao. Chốt phiên ở
mức điểm cao nhất trong ngày, Vn-Index tăng 9.62
điểm lên 586.2 điểm. Thanh khoản tăng mạnh phiên
nay với tổng giá trị giao dịch đạt gần 2700 tỷ đồng. Độ
rộng tăng điểm rất tốt với 151 mã tăng giá, 71 mã
đứng giá và 77 mã giảm giá. Kết thúc phiên bằng cây
nến xanh thân dài và vượt đỉnh cao nhất phiên ngày
20.02 đã mở ra xu thế tích cực hơn. Bên cạnh đó sự
phục hồi trở lại một loạt các chỉ báo STO, RSI và MFI
đem đến xu thế tích cực hơn trên sàn này. Hiện tại, dải
Bollinger đang nằm ngoài dải Bollinger nên áp lực điều
chỉnh vào trong dải sẽ lớn trong điều kiện dải Bollinger
chưa kịp mở rộng lên phía trên. Dự báo trong phiên
tới, đường giá sẽ test lại ngưỡng này, giao dịch giằng
co mạnh sẽ xảy ra với khoảng biến động của Vn-Index
là 580-590 điểm. 
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Không được hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
như sàn Hose, HNX-Index giao dịch giằng co là chủ
đạo. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân ngắn,
HNX-Index ghi được 0.59 điểm lên 82.25 điểm. Thanh
khoản tăng mạnh với giá trị giao dịch đạt hơn 850 tỷ
đồng. Cây nến xanh phiên nay không vượt qua được
mức điểm cao nhất của cây nến đỏ thân dài phiên
ngày 20.02. Vì vậy 3 cây nến xanh liên tiếp vẫn nằm
gọn trong cây nến đỏ này. Hiện tại các chỉ báo MFI,
STO và RSI đã phục hồi trở lại, cùng với đó MACD vẫn
đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho xu
thế rất tốt. Bên cạnh đó dải Bollinger vẫn tích cực mở
rộng lên phía trên ủng hộ xu thế tăng điểm. Tuy nhiên,
ngưỡng kháng cự 83 điểm vẫn đang là ngưỡng cản
trước mắt và dự báo áp lực bán sẽ gia tăng trong
phiên tới và giằng co mạnh tại ngưỡng này sẽ xảy ra. 

85 điểm
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Trung bình 75 điểm Trung bình

83 điểmYếuYếu 79 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong ngày thứ Ba lên mức cao nhất trong vòng 1 tháng nhờ cổ phiếu các
công ty viễn thông và chăm sóc sức khỏe tăng. Lúc 9h53 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương tăng 0,6% lên 137,92 điểm, hướng tới phiên đóng cửa cao nhất kể từ ngày 23/1. Chỉ số này
đã tăng 2,3% kể từ đầu tháng 2, hướng đến tháng tăng đầu tiên trong vòng 4 tháng. Trong khu vực, chỉ số
Topix của Nhật Bản tăng 1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của
Naver Corp tăng 6,6% trên thị trường Seoul khi một người thạo tin cho biết hãng sẽ bán cổ phần sở hữu tại
công ty dịch vụ nhắn tin Line Corp cho SoftBank Corp. Cổ phiếu của SoftBank cũng tăng 3,5% trên thị trường
Tokyo. Cổ phiếu của Ramsay Health Care Ltd. tăng 6,4% trên thị trường Sydney sau khi hãng nâng dự báo
lợi nhuận. Cổ phiếu của HSBC Holdings giảm 2,5% trên thị trường Hong Kong sau khi lợi nhuận của ngân
hàng lớn nhất Châu Âu này thấp hơn dự báo và doanh thu giảm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 25/02/2014

Tiếp đà tăng điểm ở phiên trước đó, cả 2 sàn tiếp tục một phiên tăng tốt. Nhờ lực mua mạnh ở nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn như BVH, MSN, GAS, VCB đã đẩy Vn-Index tăng cao. Chốt phiên, Vn-Index ghi được 9.62
điểm lên 586.2 điểm, HNX-Index ghi được 0.59 điểm lên 82.25 điểm. Khối ngoại mua trở lại trên 2 sàn là
động lực tăng điểm phiên nay. 

THỨ TƯ

26/02/2014

Thị trường đầu phiên nay chịu áp lực bán mạnh, tuy nhiên nhóm cổ phiếu trụ là BVH, MSN, GAS tăng trở lại
ẫ ắ ố ễ
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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.

Tuy tâm lý giao dịch rất tích cực, nhưng rủi ro thị trường đảo chiều vẫn có thể xảy ra. Xác suất của kịch bản
tăng/giảm là 50/50. Trong quá trình thị trường test đỉnh cũ, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị
trường. Nhà đầu tư canh bán ra những cổ phiếu đã tăng mạnh và duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt hợp lý,
mức được đánh giá thận trọng là 30/70. 

Trang 4

có vai trò dẫn dắt thị trường khá tốt. Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã diễn ra trong phiên sáng. Tuy nhiên, sức
mạnh dòng tiền đã thể hiện rõ rệt trong phiên chiều. Thị trường tăng giá đồng loạt, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu
HSG, HPG, IJC, HAG, SSI...Tổng giá trị thị trường hôm nay tăng trên 40% so với phiên hôm qua đạt gần
3.400 tỷ đồng, mức giao dịch này vẫn thấp hơn khoảng 36% so với phiên ngày 20/02. Tuy nhiên giá lại tăng
tốt ở đa số cổ phiếu và Vn-Index đã vọt lên cao, vượt đỉnh của phiên ngày 20/02. Khối ngoại tăng mua trở lại
đã góp phần kích thích tâm lý nhà đầu tư trong nước. Khối ngoại mua vào hơn 330 tỷ đồng trên Hose, mua
mạnh nhất nhóm cổ phiếu Bluechips MSN, GAS, BVH, VCB, HSG…Hôm nay, thông tin nới room đã được
UBCK NN xác nhận chưa có thông tin chính xác về thời gian nới room. Tuy nhiên nó đã không ảnh hưởng
đến nhà đầu tư. Một số nhóm cổ phiếu đã vượt đỉnh của nhiều năm như HSG, HPG, SSI, đây đều là những
cổ phiếu có kết quả kinh doanh khá tốt trong năm vừa qua và là nhóm cổ phiếu tiêu biểu trong ngành. Chính
lẽ đó nó tác động khá tốt đến nhóm cổ phiếu còn lại. Liệu dòng tiền có đủ mạnh để thị trường bứt phá
ngưỡng kháng cự trước mắt cũng như hấp thụ hết lực cung giá cao trong các phiên tới. Chúng tôi cho rằng,
thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh trong thời gian tới và áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục xảy ra. Việc test đỉnh
này sẽ là một quá trình và cần một khoảng thời gian hấp thụ. 

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.




