
THỨ SÁU
07/03/2014

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

So với tháng trước, lạm phát tháng hai so với tháng một là 0,55% (so với mức 0,69%
hồi tháng một và 1,32% hồi tháng 02/2013). Đây là mức lạm phát thấp nhất kể từ năm
2004. Lạm phát so với cùng kỳ chỉ là 4,65% (so với mức 5,45% hồi tháng một), thấp
nhất trong 10 năm qua. Vốn FDI thực hiện tăng nhẹ, đăng ký giảm do Tết Âm lịch. Vốn
đăng ký giảm vào dịp giáp Tết như mọi năm, tính từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư
nước ngoài đã đăng ký 122 dự án mới với tổng giá trị 831 triệu USD; như vậy, so với
cùng kỳ số dự án giảm 33% và giá trị vốn đăng ký mới giảm 19,3%. Trong khi đó, vốn
đăng ký bổ sung cho 41 dự án đã được phê duyệt đạt 709 triệu USD. Tổng cộng, vốn
đăng ký từ đầu năm đến nay đạt 1,54 tỷ USD, giảm 62,5% so với cùng kỳ.

Vốn đăng ký FDI giảm 62,5% so với cùng kỳ: Do ảnh hưởng của Tết âm Lịch 

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

Năm tài khóa 2013, Nhật Bản rót khoảng 200 tỷ Yên vốn vay cho Việt Nam SJC đặt kế hoạch lãi trước thuế 2014 tăng gần 60%
năm trước

Thu ngân sách hai tháng đầu năm tăng gần 13% so với cùng kỳ 

Dựa trên đề xuất của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, JICA đã và dự kiến
sẽ ký kết những hiệp định vay vốn với tổng trị giá 200 tỷ Yên (năm tài khóa 2013, tính từ
4/2013 đến tháng 3/2014). Trong 20 năm hợp tác giữa 2 bên, tổng nguồn vốn ODA Nhật
Bản dành cho Việt Nam 2.084 tỷ Yên, chủ yếu là các khoản hợp tác vốn vay 2 nghìn tỷ
Yên, viện trợ không hoàn lại 84 tỷ Yên. Cũng trong 20 năm qua, Nhật Bản đã phái cử 7
nghìn chuyên gia Nhật Bản và 525 tình nguyện viên Nhật sang Việt Nam để hỗ trợ các
chương trình hợp tác giữa 2 bên. Về phía Việt Nam, đã có 21 nghìn người được hỗ trợ
đào tạo tại Nhật Bản và các nước thứ 3 bằng nguồn vốn ODA này.

BIC: Lợi nhuận mục tiêu 130 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu

Cao su Phước Hòa: Bi quan về giá cao su, đề xuất kế
hoạch lợi nhuận 2014 giảm 43% so với 2013

Dựa trên kết quả thực hiện năm 2013, HĐQT BIC đã
thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với
các chỉ tiêu như tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng BIC
đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 130
tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 10,5% và 6%. Mức cổ tức
2014 dự kiến tối thiểu là 10%. Năm 2013, BIC đạt 894,94
tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm và 122,27 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế, vượt tương ứng 5,3% và 1,1% kế
hoạch đề ra. 

CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC) đặt kế hoạch năm 2014
với lợi nhuận trước thuế 7.6 tỷ đồng, tăng gần 60% so với
năm trước. Cụ thể, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu
năm 2014 đạt 221 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm trước. Chỉ
tiêu lợi nhuận sau thuế của tăng gần 60% lên 7.6 tỷ đồng.
Tỷ lệ cổ tức dự kiến 10%. Riêng trong quý 1/2014, công ty
đặt kế hoạch 1.68 tỷ đồng doanh thu và 84 triệu đồng lợi
nhuận trước thuế.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, với số thu ngân sách trong tháng 2/2014 đạt trên
49 000 tỷ đồ thì h i thá đầ ă th â á h đã đ t t ê 129 000 tỷ đồ tă

LNST của PHR năm 2013 đạt 371,5 tỷ đồng, vượt 36,3%
kế h h điề hỉ h h hỉ bằ 58 73% ới
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Ngân hàng ANZ duy trì dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2014 là 5,6% và năm 2015 là
5,8% nhờ sự cải thiện chậm nhưng ổn định. ANZ điều chỉnh giảm dự báo lạm phát 2014
xuống mức trung bình 7,0 - 7,5%. Vị thế bên ngoài của Việt Nam vẫn mạnh mẽ trong
tháng 2. FDI tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của nền kinh tế. Trong năm tính tới ngày
20/2, đã có 122 dự án mới cấp phép với tổng giá trị 830.9 triệu USD vốn đăng ký. Ngoài
ra, 41 dự án đang triển khai nhận được thêm 708,8 triệu USD vốn, nâng tổng vốn FDI
nhận lên 1.539,7 triệu USD. FDI đăng ký hay vốn thực hiện tăng 6,67% theo năm lên
1.120 triệu USD. Theo ANZ, vị thế bên ngoài ổn định của Việt Nam đang bù đắp phần
nào sự ảm đạm của kinh tế trong nước. Môi trường bên ngoài thuận lợi sẽ cần cải thiện
điểm yếu tồn tại để giữ nền kinh tế trên con đường hồi phục vững chắc.

Dow Jones 16,360.18

Ngân hàng ANZ duy trì dự báo GDP Việt Nam 2014 ở 5,6%Saigontel giải trình nguyên nhân cổ phiếu tăng trần 10
phiên liên tiếp

Nhật Bản trở thành quốc gia đầu tiên đánh thuế Bitcoin

49.000 tỷ đồng, thì hai tháng đầu năm, thu ngân sách đã đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng
khoảng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương khoảng 16,6% dự toán. Trong số
này, thu nội địa ước tính là trên 93.000 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán cả năm. Một trong
những khoản thu đóng góp lớn vào số thu hai tháng đầu năm là khoản 1.800 tỷ đồng cổ
tức được chia năm 2013 của phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn Nhà
nước. Ngoài ra, ngân sách cũng thu được 2.100 tỷ đồng số thuế thu nhập doanh nghiệp
của doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nay đến kỳ phải nộp. Trong khi đó, hai
tháng đầu năm, chi ngân sách đạt trên 150.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4,3% so với cùng
kỳ năm ngoái và hiện tương đương gần 15% dự toán năm.

kế hoạch sau điều chỉnh, nhưng chỉ bằng 58,73% so với
năm 2012. Nguyên nhân chính của việc sụt giảm nói trên
là giá cao su tự nhiên xuống dốc trong năm vừa qua. So
với mức giá bình quân năm 2012, mức giá năm 2013
giảm sút 17,4%. Dự kiến giá bán cao su bình quân năm
2014 sụt giảm chỉ còn 45 triệu đồng/tấn (giảm 16,34% so
với năm 2013), PHR đề ra kế hoạch LNST 211,27 tỷ đồng
(giảm 43,14% so với năm 2013). Cổ tức năm 2014 dự
kiến ở mức 20 - 30%. 

S&P 500

SGT tiếp tục cho biết thời gian qua tình hình hoạt động
của công ty vẫn bình thường, không có thông tin nào bất
thường ngoài các thông tin mà công ty đã công bố. Việc
mua bán cổ phiếu SGT được thực hiện khớp lệnh trên
sàn, chịu tác động của quy luật cung cầu, không nằm
trong sự kiểm soát của công ty. Theo báo cáo tài chính
hợp nhất của SGT, năm 2013 công ty thoát lỗ với khoản
LNST dành cho cổ đông công ty mẹ vỏn vẹn 4,7 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính của SGT được công bố ngày 28/2/2013
sau nhiều lần trì hoãn.
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Fed: Kinh tế Mỹ vẫn cải thiện bất chấp thời tiết khắc nghiệt

Vụ việc Mt. Gox sụp đổ đã gây ảnh hưởng lớn tới những người sở hữu Bitcoin trên toàn
cầu. Theo Reuters, vào cuối tuần này chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các điều luật phác
thảo về việc quản lý Bitcoin. Một trong những qui định đáng chú ý nhất là giao dịch
Bitcoin sẽ bị đánh thuế, mặc dù chi tiết về quá trình đánh thuế này chưa được làm rõ.
Không chỉ có vậy, Nhật Bản sẽ giới hạn các ngân hàng và các tổ chức tài chính có sử
dụng Bitcoin, và sẽ tìm cách để đảm bảo rằng Bitcoin không phải là "hoạt động chính"
của các tổ chức tài chính này.
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Đồng euro giảm so với hầu hết các đồng tiền giao dịch chủ chốt trước khả năng Ngân
hàng Trung ương châu Âu (ECB) nới lỏng chính sách. Lo ngại của thị trường về Ukraine
tiếp tục giảm trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao cấp cao nhằm giải quyết khủng
hoảng cho thấy tiến triển. Euro đứng ở 1,3736 EUR/USD, sau khi xuống 1,3707
EUR/USD t ớ đó Đồ tiề h hâ Â ũ iả ới bả A h à đô l Ú
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Hang Seng  EUR/USD trước đó. Đồng tiền chung châu Âu cũng giảm so với bảng Anh và đô la Úc
nhưng tăng nhẹ so với yên lên 140,43 yên đổi 1 euro. So với yên, USD giao dịch ở
102,32 yên/USD, tiếp tục đà giảm của phiên trước sau báo cáo cho thấy khu vực tư
nhân Mỹ tuyển dụng ít hơn dự kiến trong tháng 2
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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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

VSH Cổ phiếu VSH của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn -
Sông Hinh đã thiết lập mức giá cao nhất trong 1 năm. Đóng cửa phiên
nay, giá VSH đứng tại 13.500 đồng/cp so với giá đỉnh của 1 năm qua
là 13.000 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh phiên nay cũng đột biến với
1.906.530 cp được khớp lệnh, gấp 5.2 lần KLGD khớp lệnh trung bình
10 phiên. Công ty VIAC Limited Partnership đăng ký bán cổ phiếu này
với số lượng 2.000.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày
10/05/2013 đến ngày 08/06/2013. Ngày 22/5 công ty sẽ tổ chức
ĐHCĐ thường niên năm 2013. Năm 2012, công ty đạt gần 234 tỷ
đồng LNST, EPS cả năm 2012 đạt 1,157 đồng/ cp. Hôm nay, VSH
cũng công bố về lãi hợp nhất không nhiều khác biệt so với kết quả
kinh doanh riêng công ty mẹ đã công bố trước đó. VSH đạt doanh thu
thuần gần 60 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu
tài chính quý 1/2013 đạt 12.9 tỷ đồng, giảm 34% cùng kỳ 2012. Lãi
sau thuế đạt 35.34 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm 2012. Mức cổ tức
hàng năm của công ty dao động trong khoảng 6%-10%. P/E hiện tại ở
mức 11.15 lần.
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ACB Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 685 đồng/CP

HTL Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500đồng/CP

VNR - Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
(HNX) Kết thúc phiên giao dịch hôm nay VNR có sự tăng đột biến về
giá. Đây là mức giá cao nhất của VNR trong suốt một năm qua. Đóng
cửa Giá VNR đứng tại 23.800 đồng/cp, tăng gấp đôi so với giá đóng
cửa ngày 18/5/2012, khối lượng giao dịch đạt 30.900 cp. Đầu tháng 4,
Ông Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 2.000 cổ phiếu của
công ty nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
6.030 CP (tỷ lệ 0,01%). Kết thúc năm tài chính 2012, công ty thu lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đạt trên 300,3 tỉ đồng đạt
100,12% kế hoạch và bằng 100,86% so với năm 2011. Lợi nhuận
trước thuế đạt trên 313,6 tỉ đồng tăng 4,67% so với kế hoạch và tăng
10,38% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế năm đạt trên 267,5 tỉ
đồng. Nhìn chung, công ty hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngày
22/4/2013 công ty đã họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 và đã thông
qua nghị quyết với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, cổ
tức năm 2013 dự kiến là 20%. EPS hiện tại là 4.920 đồng/cp, P/E đạt

ầ

SBT Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP
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Tiếp tục phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp sau phiên giảm
mạnh trước đó. Đóng cửa, Vn-Index tăng 3.62 điểm
lên 578.56 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng mạnh
thể hiện tâm lý tích cực, tổng giá trị giao dịch đạt hơn
2200 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm khá tốt với 143 mã
tăng giá, 67 mã đứng giá và 80 mã giảm giá. Chỉ báo
MACD vẫn đang cắt xuống dưới đường tín hiệu và gia
tăng khoảng cách với đường này cho tín hiệu bán. Chỉ
báo RSI và MFI sau 2 phiên giảm mạnh thì phiên nay
đã tạm thời chững lại đà giảm. Đường STO đã tăng trở
lại sau khi chuẩn bị tiếp cận ngưỡng quá mua. 
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Dải Bollinger hiện tại đang co lại với ngưỡng trên là
ngưỡng 590 điểm và ngưỡng dưới ở 550 điểm thể
hiện tâm lý thận trọng. Đường giá đang trong giai đoạn
tích lũy và áp lực bán sẽ chưa dừng lại. Ngưỡng hỗ trợ 
hiện tại với đường giá là ngưỡng 565 điểm. 
Phục hồi nhẹ phiên thứ 2 liên tiếp, HNX-Index ghi
được 0.61 điểm lên 81.81 điểm. Thanh khoản phiên
nay tương đương với phiên trước đó với giá trị giao
dịch đạt hơn 700 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm khá tốt
với 147 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 91 mã giảm
giá. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh, tuy nhiên 2 cây
nến xanh thân ngắn vẫn nằm gọn trong bóng cây nến
đỏ trước đó. Cùng với dải Bollinger vẫn đang co hẹp
cho thấy trạng thái giằng co vẫn còn tiếp diễn. Đường
MACD vẫn cắt xuống dưới đường tín hiệu và gia tăng
khoảng cách với đường này cho tín hiệu bán. Bên
cạnh đó MFI và RSI vẫn trong xu thế giảm. Hiện tại
đường giá đang được nâng đỡ bởi ngưỡng 80 điểm.
Và trong phiên giao dịch cuối tuần thị trường sẽ tiếp
tục giằng co trong biên độ rộng khi giá phục hồi. �

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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