
Lũy kế cả năm 2013, Hùng Vương lãi ròng 8,26 tỷ đồng,
giảm mạnh so với mức lãi 271 tỷ đồng năm 2012. Các chi
phí trong quý 4 đội lên rất cao so với cùng kỳ Cá biệt là

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, đây là một
năm đánh dấu mốc tăng trưởng đột biến về LNST. Con số
này đạt lớn nhất kể từ khi Công ty niêm yết trên HNX, với
gần 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân
phối tính đến ngày 31/12/2013 lại âm gần 36 tỷ đồng. Vì
vậy, API vẫn bị xếp vào diện bị cảnh báo. Trước đó, API
từng bị đưa vào diện cảnh báo hồi tháng 4/2013 do LNST
của cổ đông của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất
đã kiểm toán năm 2012 âm.

Quý IV, SSI đạt 204,43 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 25%
so cùng kỳ 2012. Đóng góp nhiều nhất là doanh thu từ
hoạt động đầu tư chứng khoán-góp vốn và doanh thu
khác, tuy nhiên chỉ có doanh thu hoạt động môi giới là tăng
trưởng. Lũy kế năm 2013, SSI đạt 726,9 tỷ đồng doanh thu
thuần và 417,3 tỷ đồng LNST hợp nhất, giảm lần lượt 14%
và 10% so với năm 2012, trong đó lợi nhuận của cổ đông
Công ty mẹ là 418 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2012.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI từ đầu
năm cho đến ngày 20/2 đã giảm mạnh. Cụ thể, có 122 dự án được cấp phép mới với số
vốn đăng ký đạt gần 831 USD giảm 33% về số dự án và giảm 19 3% về số vốn so với

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội: Khuyến khích DN nộp thuế điện tử SSI công bố báo cáo năm với nhiều chỉ tiêu giảm

Đầu năm, thu hút vốn FDI giảm mạnh 

Trong năm 2013, Cục Thuế Hà Nội tiếp tục triển khai mở rộng dự án nộp thuế điện tử,
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các DN thực hiện nộp thuế điện tử. Đồng
thời nghiên cứu đề xuất triển khai nộp thuế qua ATM. Dịch vụ nộp thuế điện tử là hình
thức tiên tiến đang áp dụng tại nhiều nước với các tiện ích nổi trội: DN có thể nộp thuế
bất cứ ở đâu có kết nối internet, đảm bảo an toàn, chính xác. Đồng thời, DN có thể tra
cứu nghĩa vụ thuế của mình thông qua cổng thông tin của cơ quan Thuế bằng địa chỉ ID
và mã khoá của DN...Trên địa bàn Hà Nội, bước đầu, dự án đã góp phần tạo thuận lợi
cho người nộp thuế về thủ tục nộp tiền đã đơn giản hơn, địa điểm nộp nhiều hơn - nhiều
gấp hơn 4 lần và thời gian thực hiện nộp ngắn hơn 

Lãi lớn, API vẫn bị đưa vào diện bị cảnh báo

Công ty mẹ Hùng Vương (HVG) lỗ 36 tỷ đồng quý 4
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Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1,62 triệu lượt
người, tăng mạnh 33,4% so với cùng kỳ năm 2013. Số lượng khách đến với mục đích du
lịch, nghỉ dưỡng đạt 992,1 nghìn lượt người, tăng 33,4%; đến vì công việc đạt 270,9
nghìn lượt người, tăng 32,2%; thăm thân nhân đạt 269 nghìn lượt người, tăng 34,1%;
đến với mục đích khác là 86,2 nghìn lượt người, tăng 35,3%. Trung Quốc là nước có
lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất trong 2 tháng đầu năm với 397 nghìn lượt người,
tăng 50,1%; tiếp đến là Hàn Quốc với 168,9 nghìn lượt người, tăng 7,8%; Nhật Bản với
112,5 nghìn lượt người, tăng 14,1%; và Mỹ với 102,3 nghìn lượt người, tăng 13,2%.
Lượng khách từ Đức đến nước ta tăng vọt với mức 3,6 lần lên 30,4 nghìn người.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh 33% trong 2 tháng đầu năm 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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9,581.69

14,923.11

Theo báo cáo mới công bố của Citizens for Tax Justice (CTJ - tổ chức phi lợi nhuận
nghiên cứu về các chính sách thuế), không ít công ty lớn ở Mỹ đóng thuế rất ít, thậm chí
trốn thuế trong khoảng thời gian từ năm 2008-2012 dù làm ăn có lời. Cụ thể, trong nhóm
500 doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, 288 công ty đạt lợi nhuận nhưng có 26 công ty không hề
đóng thuế thu nhập liên bang trong thời gian trên, kể cả những tên tuổi hàng đầu như
hãng chế tạo máy bay Boeing, Tập đoàn General Electric (GE) và Công ty Viễn thông
Verizon Communications. 
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Nhiều đại gia Mỹ “trốn thuế”

Chứng khoán Mỹ đóng cửa ít thay đổi so với đầu ngày do tâm lý thận trọng của nhà đầu
tư chờ bài phát biểu của chủ tịch Fed Janet Yellen. S&P 500 trong ngày đã có lúc vượt
ngưỡng kháng cự 1848,36, mức đóng cửa của cuối năm 2013, nhưng không trụ lại trên
đó được. Đóng cửa, S&P 500 chỉ tăng được 0,04% ở mức 1845,16 điểm. Chỉ số công
nghiệp Dow Jones tăng 18,75 điểm tức 0,12% trong ngày, đóng cửa ở 16.198,41 điểm.
Chỉ số Nasdaq Compositte thêm 0,1% để kết thúc ở 4292,064 điểm.-2.49

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

phí trong quý 4 đội lên rất cao so với cùng kỳ. Cá biệt là
chi phí bán hàng tăng từ 67,5 tỷ đồng quý 4 năm ngoái lên
103,8 tỷ đồng quý 4 năm 2013. Chi phí tăng cao đã ăn
mòn đi đồng lãi gộp khiến công ty lỗ thuần 21 tỷ đồng trong
quý 4/2013 và lỗ sau thuế hơn 36 tỷ đồng, cùng kỳ năm
ngoái lãi ròng 12 tỷ đồng. 

6.10

S&P 500

Năm 2013, doanh thu thuần CTCP Vận tải Sản phẩm khí
quốc tế đạt 866 tỷ đồng (tăng 2 5,7% so với cùng kỳ, vượt
23% kế hoạch năm) và lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng
(tăng 8,4% so với cùng kỳ, vượt 16,5% kế hoạch năm).
VCBS dự báo KQKD 2014 tiếp tục tăng trưởng với doanh
thu đạt 880 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận
sau thuế đạt 60 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ), EPS
2014 đạt 2.000 đồng/cp.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Cục Thuế tỉnh Nam Định cho biết, trong 2 tháng đầu năm, tổng thu nội địa ước đạt 464 tỷ
đồng; trong đó thu nội địa tính cân đối 453,6 tỷ đồng, đạt 81% dự toán quý I, bằng 24%
dự toán năm, tăng 64% so với cùng kỳ. Nếu trừ khoản thu tiền sử dụng đất, ước thu
ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 238,2 tỷ đồng, bằng 66% dự toán quý I, bằng 15% dự
toán năm, tăng 8% so với cùng kỳ. 9/14 đơn vị có số thu đạt khá so với dự toán, như chi
cục thuế các huyện: Nam Trực, Mỹ Lộc, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Vụ Bản,
Giao Thủy, Hải Hậu và Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân. Nếu trừkhoản thu tiền sử
dụng đất thì có 5 đơn vị có số thu đạt khá làchi cục thuế cáchuyện: Ý Yên, Nam Trực,
Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc và Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân.

Dow Jones 16,198.41

Nam Định: Thu ngân sách 2 tháng ước đạt 464 tỷ đồng GSP: Lợi nhuận sau thuế năm 2014 có thể tăng 9%

S&P 500 thay đổi nhẹ, chờ phát biểu của chủ tịch Fed

vốn đăng ký đạt gần 831 USD, giảm 33% về số dự án và giảm 19,3% về số vốn so với
cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt
1,54 tỉ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 2 tháng đầu năm, ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, ngành kinh
doanh BĐS đứng thứ hai. Trong đó Bình Dương có số vốn đăng ký lớn nhất, chiếm 1/4
tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp đến là TP.HCM.
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VN-Index dừng lại ở mức 584,79 điểm, giảm 5,02 điểm (-0,85%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 225,207 triệu đơn vị, trị giá 3.492,04 tỷ đồng.
Toàn sàn có 92 mã tăng, 145 mã giảm và 67 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 5,17 điểm (-0,77%) xuống còn 662,74 điểm, với 8
mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Cuối phiên giao dịch,
hàng loạt các cổ phiếu lớn như BVH, GAS, STB, SSI, MSN, KDC… đã
giảm giá mạnh. Trong đó, GAS giảm tới 3,5% xuống 83.000 đồng/CP.
STB giảm 2,7% xuống 21.700 đồng/CP. HAG giảm 1,8% xuống 27.500 
đồng/CP và khớp được 6,2 triệu đơn vị. SSI giảm mạnh 3,3% xuống
26.000 đồng/CP và khớp được 6,31 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, ITA tăng 3,9% lên 8.000 đồng/CP và có thanh khoản tăng
vọt, với khối lượng khớp lệnh đạt tới 25,48 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HOSE là UDC tăng 400 đồng (+6,9%) lên 6.200
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 288.890 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 82,63 điểm, giảm 0,16 điểm (-0,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 110,823 triệu đơn vị, trị giá 1.061,69 tỷ đồng.
Toàn sàn có 112 mã tăng, 121 mã giảm và 143 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 1,39 điểm (-0,84%), xuống còn 164,87 điểm, với 4
mã tăng, 19 mã giảm và 7 mã đứng giá. Bốn mã còn tăng giá trong
nhóm HNX-30 là SHB, IDJ, ACB và SD9. Khép phiên giao dịch, SHB
tăng 1,1% lên 9.000 đồng/CP và khớp được 15,25 triệu đơn vị. ACB
cũng tăng tới 6,1% lên 17.300 đồng/CP và khớp được 1,5 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các mã như VCG, PVS, SCR,
BVS, KLS… Trong đó, mã SCR giảm 4,2% xuống 9.200 đồng/CP và
khớp được 8,2 triệu đơn vị. VCG giảm 2,7% xuống 15.200 đồng/CP và
khớp được 5,49 triệu đơn vị. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã PVX đã
điều chỉnh giảm 2,3% xuống 4.200 đồng/CP và khớp lệnh được 12,72
triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là VE8, tăng 600 đồng
(+10%) lên 6.600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 200 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 6,2 triệu đơn vị, mua vào
7,7 triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.318.240 đơn vị (chiếm 5,2% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 699.806 đơn vị và mua vào 1.371.820 đơn vị,
trong đó mã VND bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
140.700 đơn vị (chiếm 6,1% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 204.000 đơn vị.
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Áp lực bán mạnh vào cuối phiên chiều đã khiến vn-
Index quay đầu giảm điểm trong phiên chiều. Chốt
phiên Vn-Index để mất 5.02 điểm xuống 584.79 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh, chỉ đứng sau phiên ngày 20.2
với giá trị giao dịch đạt gần 3500 tỷ đồng. Nhóm cổ
phiếu Bluechips bị bán mạnh là nguyên nhân kéo chỉ số 
xuống, trong nhóm này chỉ VNM và VIC giữ sắc xanh
có tác dụng kéo chỉ số. Mức đóng cửa cuối ngày của
chỉ số cũng là mức điểm thấp nhất trong ngày. Trong
phiên có lúc chỉ số đạt 596.4 điểm cho thấy áp lực tại
vùng giá 590 điểm khá mạnh. Hai cây nến ở 2 phiên
gần đây với biến động giá loanh quanh ngưỡng 590
điểm co thấy thị trường đang giằng co mạnh. Dải
Bollinger mở rộng lên phía trên nhưng tốc độ mở khá
hẹp. Chỉ báo STO vẫn trong ngưỡng quá mua vẫn cho
tín hiệu điều chỉnh. Điểm tích cực là chỉ báo MFI vẫn
đang tăng mạnh vào vùng quá mua cho thấy dòng tiền
vẫn mạnh mẽ. Hiện tại, ngưỡng kháng cự 590 điểm
vẫn là ngưỡng mà đường giá phải thử thách trong
phiên cuối tuần với biến động giằng co mạnh. 
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Lao dốc về cuối phiên và đóng cửa ở mức điểm thấp
nhất trong phiên, HNX-Index để mất 0.16 điểm xuống
82.63 điểm. Nhờ lực đỡ từ cổ phiếu ACB và SHB đã
giúp chỉ số này tránh được sụt giảm mạnh. Trong phiên
hôm nay, cổ phiếu ACB và SHB tăng mạnh, đặc biệt có
lúc ACB tiến lên giá trần đã giúp HNX-Index có lúc đạt
84.3 điểm. Thanh khoản hôm nay cũng tăng mạnh với
giá trị giao dịch đạt hơn 1000 tỷ đồng. Với phiên hôm
nay, ngưỡng kháng cự 83 vẫn chưa chinh phục được
và cây nến đỏ thân ngắn hôm nay cho thấy áp lực bán
ở vùng này là rất mạnh. Với 4 cây nến xanh liên tiếp,
việc điều chỉnh là dễ thấy, và mức giá cao nhất ở phiên
nay tiếp tục thiết lập đỉnh mới vượt giá cao nhất phiên
ngày 20/02. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là
điểm tích cực, tuy nhiên STO vẫn đang trong vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh vẫn xảy ra. Các chỉ báo
MACD và RSI lại vận động hẹp cho thấy xu thế giằng
co diễn ra trong phiên tới. Dự báo phiên kế tiếp, đường
giá tiếp tục thử thách ngưỡng 83 điểm với biến động
mạnh. 

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 530 điểm

540 điểm

580 điểm

YếuYếu 79 điểm

Trang 3

Trung bình 75 điểm Trung bình

83 điểm

H 85 điểm
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THỨ SÁU

28/02/2014

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 27/2, thị trường chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ; kéo theo sự sụt
giảm đà tăng tháng đầu tiên của chứng khoán khu vực kể từ tháng 10 năm ngoái. Cụ thể, cổ phiếu của công
ty Qantas Airways Ltd. cắm đầu giảm tới 7,1% giá trị tại thị trường Sydney, xác lập phiên giảm điểm lớn nhất
kể từ 5/12 năm ngoái, sau khi hãng hàng không lớn nhất nước Úc công bố sẽ cắt giảm tới 5000 nhân viên và
trì hoãn hoạt động mua các máy bay mới. Cùng chiều, cổ phiếu của công ty Mitsubishi Estate Co. cũng suy
yếu 2,3% giá trị tại thị trường Tokyo – dẫn đầu đà giảm của cổ phiếu ngành công nghiệp trên bảng chỉ số
Topix của Nhật Bản. Tuy nhiên, bảng chỉ số chuẩn vẫn hào hứng đón nhận đà tăng tới 7,2% giá trị của cổ
phiếu công ty SK Holdings Co. tại thị trường Seoul, chạm mức đỉnh 3 tháng, sau khi hãng này công bố kế
hoạch mua lại cổ phiếu. Cập nhật lúc 9:20 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương mất đi 0,5%
giá trị, về mức 137,23 điểm. Bảng chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực chán nản đối diện với sắc đỏ của cả 10
nhóm ngành công nghiệp niêm yết. Tính tới chốt phiên hôm qua, thị trường chứng khoán khu vực đã đón
nhận đà tăng 1,8% giá trị trong tháng này. “Thị trường chứng khoán vẫn đang nắm giữ xu hướng tăng, các
nhà đầu tư đang chờ đợi một sự khởi sắc mới!”, dẫn lời ông Stephen Halmarick – giám đốc nghiên cứu thị
trường của Colonial First State Global Asset Management có trụ sở tại Sydney, qua một cuộc phỏng vấn điện
thoại. Ông nói: “Cơ sở chính để chứng khoán toàn cầu khả quan là sự hồi phục của nền kinh tế thế giới trong
năm nay sẽ cao hơn năm trước, mặc dù vẫn tồn tại những rủi ro. Chúng ta đã nhìn thấy sự chậm lại của tăng
trưởng kinh tế Trung Quốc, những rủi ro tiềm ẩn tại các thị trường mới nổi cùng câu hỏi về mức độ hồi phục
của nền kinh tế Mỹ – đây là tất cả những vẫn đế mà giới đầu tư đang đau đầu.”

NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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.

Lại một phiên giao dịch khủng về thanh khoản với biến động giá khá lớn. Cả 2 sàn đóng cửa với sắc đỏ tuy
nhiên mức giảm không mạnh như phiên ngày 20/02. Chốt phiên, Vn-Index để mất 5.02 điểm xuống 584.79
điểm, HNX-Index để mất 0.16 điểm xuống 82.63 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả 2 sàn đạt hơn 4.400 tỷ đồng.
Một vài cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm trên 2 sàn đã giúp cả 2 chỉ số tránh được sụt giảm sâu. 

Trang 4

Có sự trùng hợp ở 2 lần bán mạnh phiên nay và phiên ngày 20/02 là sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu ngân
hàng chỉ được tồn tại trong 1 phiên. Và nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên nay khởi sắc với sự dẫn đầu của ACB 
sau thông tin mua hàng triệu cổ phiếu quỹ của ngân hàng này được đưa ra trong giờ nghỉ trưa. Lệnh mua
được ồ ạt đổ vào nhóm cổ phiếu này trong ít phút đầu giờ chiều. Ở thời điểm này là lúc cả 2 chỉ số đạt mức
điểm cao nhất trong ngày. Tuy nhiên ngay sau đó, lệnh bán ồ ạt được đổ ra ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
trong Vn30 như HAG, SSI, DPM, BVH... Nhóm cổ phiếu ngân hàng và VNM, VIC là nhóm đóng vai trò kéo chỉ
số, giúp Vn-Index tránh được sụt giảm sâu. Mặc dù nhóm ngân hàng này cũng suy yếu đáng kể so với trong
phiên. Bên sàn HNX cũng xảy ra tình trạng tương tự với cổ phiếu đồng loạt giảm giá và 2 cổ phiếu ngân hàng
ACB và SHB giữ sắc xanh đến cuối phiên. Biến động của các cổ phiếu mạnh nhất thị trường nói trên cũng đủ
thấy sức ép phiên chiều nay là rất lớn. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường chiều nay lên tới 2100 tỷ đồng, chỉ
thấp hơn phiên xả kỷ lục 20/2 vừa qua khoảng 20%. Mặc dù các mã lớn giảm mạnh nhưng độ rộng thị trường
cho thấy các mã nhỏ vẫn có mức tăng khá tốt. Phiên giao dịch hôm nay đem đến lo ngại về ngưỡng kháng cự
trước mắt và thị trường sẽ còn giằng co mạnh trong các phiên tới. 

Tuy chỉ số giảm điểm nhưng sự phân hóa mạnh vẫn diễn ra. Dòng tiền dường như đang tìm đến nhóm cổ
phiếu chưa tăng hoặc chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua. Ở thời điểm này rủi ro thị trường tiếp tục đảo
chiều giảm điểm là cao. Vì vậy nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời một phần danh mục cổ phiếu tăng nhiều trong
thời gian qua. Đối với nhà đầu tư dài hơn thì khuyến nghị điều chỉnh là cơ hội mua vào cổ phiếu 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.




