
TIP vừa công bố BCTC hợp nhất quý IV/2013. Theo đó,
TIP đạt doanh thu 47,1 tỷ đồng, bằng khoảng 50% so với
cùng kỳ (82 5 tỷ đồng); lũy kế cả năm doanh thu đạt

CMS dự kiến năm 2014 sẽ đạt 330 tỷ đồng doanh thu,
tăng 23,35% so với kết quả năm 2013 và lợi nhuận trước
thuế đạt 27 tỷ đồng, tăng 62,45% so với năm trước. Tỷ lệ
chia cổ tức năm nay dự kiến 15% trả bằng tiền mặt. Theo
báo cáo tài chính năm 2013, doanh thu CMS đạt 267,54 tỷ
đồng, lợi nhuận trước thuế 16,62 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế 11,99 tỷ đồng và mức chia cổ tức dự kiến 15% bằng
tiền mặt. Hiện CMS chỉ còn một công ty con là CTCP CM
Đầu tư và thương mại.

Do phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 34,13 tỷ
đồng, cả năm 2013, API đạt 45,947 tỷ đồng LNST. Với kết
quả này, vốn chủ sở hữu của API tăng lên mức 277,858 tỷ
đồng trên vốn điều lệ 264 tỷ đồng, lỗ lũy kế giảm về
35,932 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết
đến từ chênh lệch giữa giá mua cổ phiếu và giá trị sổ
sách cổ phiếu IDJ của CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và
Phát triển Doanh nghiệp, thời điểm IDJ trở thành công ty
liên kết của API.

Theo Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tính đến nay các doanh nghiệp của Nhật Bản đã
có 167 dự án đầu tư vào Đồng Nai với tổng nguồn vốn đăng ký là 3,1 tỷ USD. Nhật Bản
hiện đứng thứ 4 trong 40 quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai Những ngành

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tháng 2, sản xuất công nghiệp tăng 15,2% so với cùng kỳAPI: Lãi lớn nhờ… IDJ

Nhật Bản đầu tư 3,1 tỷ USD vào Đồng Nai 

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2/2014
ước tính tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do số ngày nghỉ Tết
Nguyên Đán trong tháng 2 năm nay ít hơn cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng đầu
năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, cao hơn mức tăng 4,4% của cùng kỳ
năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng khá ở mức 7,8% so với cùng kỳ năm
2013, đóng góp 5,4 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất, phân phối
điện tăng 8,5%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải,
rác thải tăng 5,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 3%,
làm giảm 0,7 điểm phần trăm mức tăng chung.

CMS duy trì tỷ lệ cổ tức 15% bằng tiền mặt

TIP đạt lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng
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Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, tháng 2, kim ngạch xuất khẩu ở
Bình Dương ước thực hiện 899,5 triệu USD, giảm 24,7% so với tháng trước; trong đó,
khu vực kinh tế trong nước đạt 153,6 triệu USD, giảm 19,1%; khu vực kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài 745,9 triệu USD, giảm 25,7%. Lũy kế hai tháng đầu năm, kim ngạch
xuất khẩu tại Bình Dương ước thực hiện 2,94 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ; trong
đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 343,6 triệu USD, tăng 13,5%; khu vực kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài đạt 1,75 tỷ USD, tăng 12,3%. Ngoài ra, theo Sở Công Thương Bình
Dương, kim ngạch nhập khẩu ở địa phương trong tháng Hai giảm 28,3% so với tháng
trước, ước thực hiện 733,6 triệu USD. 

Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2,9 tỷ USD

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Toàn bộ 5 công ty dẫn đầu về giá trị vốn hóa thế giới hiện nay đều là doanh nghiệp Mỹ.
Theo tin từ Bloomberg, lần đầu tiên kể từ năm 2005, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất
của các quốc gia đang phát triển là PetroChina góp mặt trong top 20 công ty có giá trị
vốn hóa lớn nhất thế giới. Hiện PetroChina - tập đoàn dầu khí quốc doanh của Trung
Quốc - đứng ở vị trí thứ 14 trong xếp hạng này, từ vị trí thứ 4 cách đây 1 năm. Trong khi
đó, một doanh nghiệp có giá trị vốn hóa khổng lồ khác là Ngân hàng Công Thương
Trung Quốc (ICBC) tụt xuống vị trí thứ 22 trong phiên giao dịch ngày 24/2 sau khi giá trị
vốn hóa “bốc hơi” 38 tỷ USD.
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Các công ty Trung Quốc rớt thảm trong xếp hạng vốn hóa

Sau khi thoát khỏi khủng hoảng vào mùa Xuân năm 2013 và tăng trưởng chậm trong ba
quý liên tiếp, kinh tế EU và khu vực Eurozone được dự báo sẽ tiếp tục trên đà tăng
trưởng với mức tăng lần lượt dự kiến là 1,5% và 1,2% trong năm nay, sau đó là 2% và
1,8% vào năm tới. Lạm phát tại EU và khu vực Eurozone từ vài tháng nay đều nằm
trong mục tiêu duy trì lạm phát trung hạn dưới 2% của ECB. EC cũng lo ngại tình trạng
lạm phát thấp trong thời gian kéo dài tại khu vực Eurozone có thể cản trở các kế hoạch
tái cân bằng kinh tế. Theo dự đoán, EU có thể sẽ rơi vào nguy cơ giảm phát với tỷ lệ
lạm phát ở mức thấp 1% trong năm nay và 1,3% trong năm 2015.
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cùng kỳ (82,5 tỷ đồng); lũy kế cả năm, doanh thu đạt
188,2 tỷ đồng; tương đương năm trước. Lợi nhuận sau
thuế của TIP trong quý IV đạt 11,4 tỷ đồng; lũy kế cả năm
đạt 40 tỷ đồng. Dự kiến, TIP sẽ tổ chức ĐHCĐ năm 2014
vào ngày 22/3 tới đây, ngày cuối cùng chốt danh sách dự
ĐHCĐ là ngày 3/3. 

7.04

S&P 500

Ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn
Hapaco (HAP) cho biết, Dự án Bệnh viện Sản nhi Quốc tế
Green do HAP làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư khoảng
21 triệu USD đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ngoài đốc
thúc các nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị, HAP
đang làm việc với một số đối tác nước ngoài để thuê quản
lý bệnh viện theo các tiêu chuẩn quốc tế. Theo kế hoạch,
vào tháng 5 tới, Công ty sẽ đưa dự án vào khai thác.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tháng 2-2014 đạt 801 triệu USD, bằng 92,4%
so với tháng trước và tăng 33,9% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó xuất khẩu của khối
doanh nghiệp địa phương tương ứng bằng 94,3% và tăng 31,6%. Tính chung 2 tháng
đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,668 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt,
trong tháng 2, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ, chỉ có 2 nhóm
hàng giảm là: nông sản (giảm 13,8%); linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi (giảm
29,9%). Hoạt động sản xuất phục vụ xuất khẩu của Hà Nội đang trên đà hồi phục do
nhiều đơn vị đã ký được đơn hàng cũng như lấy lại nhịp độ sản xuất sau thời gian nghỉ
Tết kéo dài…

Dow Jones 16,179.66

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội tăng 14,5%HAP: tháng 5 sẽ đưa dự án bệnh viện vào khai thác

Kinh tế EU khởi sắc nhưng vẫn có nguy cơ giảm phát

hiện đứng thứ 4 trong 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai. Những ngành
nghề thu hút nhiều vốn đầu tư của các doanh nghiệp như sản xuất linh kiện điện tử, máy
tính, thiết bị máy móc, các dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước, giao thông…Đồng Nai
hiện là một trong 4 tỉnh, thành của Việt Nam có thu hút đầu tư lớn với khoảng 18.700
doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 1.365 dự án đầu tư nước ngoài với nguồn vốn
đăng ký trên 23,6 tỷ USD.
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VN-Index dừng lại ở mức 589,81 điểm, tăng 3,61 điểm (0,62%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 157,581 triệu đơn vị, trị giá 2.754,8 tỷ đồng.
Toàn sàn có 119 mã tăng, 94 mã giảm và 91 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 6,38 điểm (0,96%) lên mức 667,91 điểm, với 16 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu lớn trên
sàn HOSE như HAG, SSI, HSG, FPT… đều đã đồng loạt tăng giá
mạnh. Trong đó, HAG đã tăng kịch trần và khớp được tới hơn 9,96
triệu đơn vị. SSI tăng nhẹ 0,4% lên 26.900 đồng/CP và khớp được
6,66 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ phiếu như DPM, VIC,
HPG… lại lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Mã VIC giảm nhẹ 0,6%
xuống 77.500 đồng/CP. SAM tăng 0,9% lên 11.800 đồng/CP và khớp
được 6,21 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là KHA
tăng 1.400 đồng (+7%) lên 21.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
211.050 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 82,79 điểm, tăng 0,54 điểm (0,66%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 93,342 triệu đơn vị, trị giá 906,260 tỷ đồng.
Toàn sàn có 141 mã tăng, 94 mã giảm và 141 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 2 điểm (1,22%), lên mức 166,29 điểm, với 10 mã
tăng, 7 mã giảm và 13 mã đứng giá. Các cổ phiếu như VCG, SHB,
PVS, SCR, ACB… đã đồng loạt tăng giá. Mã SHB tăng mạnh 3,5%
lên 8.900 đồng/CP và khớp được tới 9,48 triệu đơn vị. SCR tăng 5,5%
lên 9.600 đồng/CP và cũng khớp được tới 13,32 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, một số mã như BVS, BCC, DCS, KLS, LAS… lại lùi xuống
dưới mốc tham chiếu. Khép phiên giao dịch, KLS giảm 1,7% xuống
11.700 đồng/CP và khớp được 6,3 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, mã PVX
đã đứng ở mốc tham chiếu và cũng khớp được tới 11,97 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 3,9 triệu đơn vị, mua vào
4,9 triệu đơn vị, trong đó mã DXG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 856.750 đơn vị (chiếm 23,4% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 251.020 đơn vị và mua vào 466.330 đơn
vị, trong đó mã PVS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
45.300 đơn vị (chiếm 2,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 177.510 đơn vị.

0.54

TỔNG QUAN GD NĐTNN

93

98

84

721.94

65,828,840

4,952,060

BÁN 3,977,440 251,020

MUA 766,330

82.79

TỔNG KL



Vượt qua điều chỉnh một cách dễ dàng, Vn-Index đóng
cửa ở mức điểm gần cao nhất trong ngày. Chốt phiên,
Vn-Index tăng 3.61 điểm lên 589.81 điểm. Trong phiên,
đã có thời điểm Vn-Index hưng phấn vượt qua ngưỡng
590 điểm. Trước áp lực điều chỉnh mạnh thì nhóm cổ
phiếu ngân hàng vẫn giao dịch tích cực. Thanh khoản
tiếp tục duy trì ở mức cao, tương đương với phiên
trước đó với giá trị giao dịch đạt hơn 2700 tỷ đồng. Chỉ
báo MFI tăng trở lại là tín hiệu tích cực cho thấy dòng
tiền đã quay trở lại thị trường. Cùng với đó RSI cũng
tăng vào vùng quá mua, tuy nhiên vận động khá hẹp.
Hiện tại chỉ báo STO đã trở lại vùng quá mua cho thấy
áp lực điều chỉnh tại vùng này khá cao. Bên cạnh đó,
dải Bollinger cũng chưa mở rộng kịp đà đi lên của
đường giá nên đường giá vẫn duy trì phía ngoài dải
Bollinger. Vn-Index cần nhiều phiên tích lũy mới có thể
vượt ngưỡng kháng cự 590 điểm này. Dự báo phiên
kế tiếp, thị trường sẽ giằng co mạnh quanh ngưỡng
kháng cự này và áp lực điều chỉnh là rất lớn. �
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Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thứ 4 liên tiếp sau
phiên giảm mạnh ở phiên ngày thứ 5 tuần trước, HNX-
Index tăng 0.54 điểm lên 82.79 điểm. Tuy nhiên mức
điểm này chưa vượt mức điểm cao nhất mà chỉ số này
đạt được ngày 20.02 vừa qua. Thanh khoản vẫn lên
mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 900 tỷ đồng. Cây
nến xanh thân ngắn hôm nay thể hiện tâm lý thận trọng 
trước ngưỡng kháng cự 83 điểm trước mắt. Dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên ủng hộ xu thế tăng
điểm. Bên cạnh đó, MACD vẫn đang gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. MFI vẫn duy trì trong vùng
quá mua cho thấy dòng tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị
trường. Hiện tại ngưỡng kháng cự 83 điểm trước mắt
sẽ là ngưỡng chịu áp lực điều chỉnh lớn. Nếu sớm
vượt ngưỡng 83 điểm này thì HNX-Index có thể tiến tới
vùng 85-87 điểm.   
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83 điểm

H 85 điểm
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 26/02/2014

Dòng tiền duy trì liên tục ở mức cao trong thời gian gần đây cho thấy lực cầu vẫn rất tốt. Cả 2 chỉ số tiếp tục
thiết lập đỉnh cao mới trong phiên hôm nay. Trong khi Vn-Index tiến sát ngưỡng 590 điểm, tăng 3.61 điểm so
với phiên trước, đứng tại 589.81 điểm thì HNX-Index cũng tiến sát ngưỡng 83 điểm, chốt phiên đứng tại
82.79 điểm. Giao dịch tích cực làm xóa tan đi lo ngại về ngưỡng kháng cự trước mắt. Đồng thời sự phân hóa
mạnh diễn ra khiến cho chỉ số 2 sàn không có ý nghĩa nhiều lắm. 

THỨ NĂM

27/02/2014

Mặc dù áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên khá mạnh và liên tục xảy ra trong phiên tuy nhiên lực cầu bền bỉ

Chứng khoán Châu Á giảm nhẹ khi cổ phiếu cổ phiếu các công ty nguyên liệu giảm trong khi cổ phiếu ngành
năng lượng tăng. Lúc 11h13 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,2%
xuống 137,81 điểm. Thị trường Châu Á đi xuống theo diễn biến của chứng khoán Phố Wall vào đêm trước khi
số liệu cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm và giá nhà tăng chậm lại. Nổi bật trong khu vực là chỉ số
Topix của Nhật Bản giảm 0,5%, trong khi chỉ số Strait Times của Singapore tăng 0,5%. hững cổ phiếu nổi bật:
Cổ phiếu của BHP Billiton Ltd giảm 1,1% khi cổ phiếu các công ty khai khoáng giảm mạnh nhất trong số 10
nhóm ngành thuộc chỉ số MSCI Châu Á. Cổ phiếu của Panasonic Corp tăng 5,8% trên thị trường Tokyo sau
tin hãng đang đàm phán với Tesla Motors Inc để xây một nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện tại Mỹ. Cổ phiếu
của WorleyParsons Ltd, một hãng cung cấp dịch vụ cho ngành năng lượng, tăng 8,9% sau khi xác nhận dự
báo lợi nhuận cho năm 2014.

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

Mặc dù áp lực điều chỉnh ngay từ đầu phiên khá mạnh và liên tục xảy ra trong phiên, tuy nhiên lực cầu bền bỉ
và mạnh mẽ hơn trong phiên chiều giúp thị trường mở rộng đà tăng hơn ở những phút đóng cửa. Nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC, VNM, BVH liên tục trồi sụt và có dấu hiệu suy yếu hơn so với phiên trước.
Phiên hôm nay cổ phiếu ngân hàng khởi sắc trở lại có vai trò giữ nhịp thị trường. Việc liên tục đổi trụ trong
thời gian gần đây đã giúp thị trường duy trì được tâm lý tốt và tránh áp lực điều chỉnh mạnh. Đồng loạt cổ
phiếu VCB, STB, MBB, CTG tăng giá, tuy mức tăng không mạnh nhưng nhóm này là nhóm có mức tăng thấp
nhất trên thị trường trong thời gian qua. Cổ phiếu HAG tăng trần ở phiên nay với khối lượng giao dịch gấp đôi
phiên hôm qua và sấp xỉ bằng với phiên ngày 20/02, mức giá hiện tại đã tăng 12% so với phiên ngày 20/02.
Bên cạnh đó một loạt các cổ phiếu midcap tăng giá mạnh như FLC, BMI…Mặc dù thông tin về nới room của
khối ngoại đã được xác nhận không được áp dụng trong tháng 2 này, tuy nhiên thông tin gói hỗ trợ bất động
sản 100.000 tỷ đồng sẽ được xác nhận trong một tháng nữa vì hiện tại đây mới chỉ là đề xuất của Ngân hàng
Xây dựng, chưa được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền. Hiện tại những thông tin hỗ trợ thị trường vẫn bị
bỏ ngỏ. Tuy nhiên, với thanh khoản hiện tại, chúng tôi đánh giá xu thế vẫn rất tốt và việc duy trì tăng điểm
luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu sẽ giúp đà tăng bền vững hơn và áp lực bán ồ ạt sẽ khó xảy ra. Tuy nhiên
với ngưỡng kháng cự trước mắt là 590 điểm với vn-index và 83 điểm với HNX-Index thì trong vài phiên tới thị
trường giằng co mạnh ở ngưỡng này với rủi ro thị trường đảo chiều ngắn hạn sẽ xảy ra. 

Áp lực điều chỉnh có thể xảy ra trong vài phiên tới là khá lớn nên chúng tôi khuyến nghị nhà đầu ngắn hạn
chốt lời dần 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.




