
Năm 2014, công ty đặt kế hoạch đạt hơn 375,5 tỷ đồng
doanh thu (năm ngoái đạt 54 1 tỷ đồng) lợi nhuận trước

Ngày 10/3 tới, sẽ diễn ra phiên đấu giá bán cổ phần lần
đầu ra công chúng (IPO) của Hancorp. Trong tổng số hơn
49,7 triệu cổ phần đưa ra bán đấu giá, với giá khởi điểm
là 10.200 đồng/CP, thì hết thời gian đăng ký, chỉ có trên
1,5 triệu cổ phần được 203 NĐT cá nhân đăng ký mua,
không có NĐT tổ chức nào đăng ký tham gia đợt đấu giá
này. Phần nào lý giải cho tình trạng ế ẩm trên, là kết quả
kinh doanh 3 năm liên tục trước IPO của Hancorp có xu
hướng thụt lùi.

HHC sẽ trình đại hội kế hoạch kinh doanh với doanh thu
800 tỷ đồng và lợi nhuận 33 tỷ đồng. Trong đó, tính đến
hết 2 tháng đầu năm, HHC đã đạt lợi nhuận khoảng 7 tỷ
đồng. Ông Thanh cho biết, năm 2014, Công ty vẫn tiếp tục
tập trung vào một số sản phẩm chủ lực là kẹo, bánh; đồng
thời đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới,
phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng. Được biết,
năm 2013, HHC đạt doanh số 743 tỷ đồng và lợi nhuận
31,5 tỷ đồng. 

Sau hơn năm năm triển khai và một năm tạm dựng đầu tư xây dựng, cảng Kê Gà đã
chính thức dừng đầu tư xây dựng Việc dừng đầu tư cảng Kê Gà và thực hiện bồi

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Được dùng 10% tiết kiệm chi thường xuyên cải cách tiền lươngHHC đặt kế hoạch lợi nhuận 33 tỷ đồng trong năm 2014

Chính thức cho dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 2743/BTC-NSNN gửi UBNDcác tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ươngvề việc sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo
Quyết định số 1792/QĐ-TTg để thực hiện cải cách tiền lương năm 2013. Trước đó, Bộ
Tài chính đã có Công văn số 11276/BTC-NSNN ngày 23/8/2013 hướng dẫn các địa
phương sử dụng các nguồn lực tài chính để bù giảm thu NSĐP năm 2013 như: “… tiết
kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm đang giữ lại ở các cấp ngân sách theo quy định
tại khoản 4 Điều 4 Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính
phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (sau khi bố trí chi cải cách tiền
lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội)…”

Hancorp: kết quả kinh doanh sút kém trước IPO

Năm 2014, API đặt mục tiêu tăng đột biến doanh thu
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UBND Tp.HCM vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án quy hoạch phát
triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn thành phố đến năm 2025.
Nguồn vốn ngân sách thành phố cấp cho chi phí xây dựng quy hoạch trên là gần 554
triệu đồng. Ngoài ra, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu gồm
chi phí quản lý dự án quy hoạch, phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán, phí
thẩm định quy hoạch, phí công bố quy hoạch với tổng giá trị thực hiện hơn 89 triệu
đồng. Các chi phí xây dựng đề cương, nhiệm vụ và lập dự toán đã được chi gần 16,5
triệu đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm thương thảo giảm giá trị giao thầu để đảm bảo tiết
kiệm chi phí so với phương án đấu thầu rộng rãi.

Tp.HCM quy hoạch dự án vận tải taxi 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Bộ Tài chính nước này cho biết thu ngân sách cả nước năm ngoái đạt 12.914,29 tỷ NDT
(tỷ giá khoảng 6 NDT = 1 USD), tăng 10,1% so với năm 2012. Trong khi đó, chi ngân
sách là 13.974,426 tỷ NDT, tăng 10,9%. Dự toán thu ngân sách trung ương là 6.438 tỷ
NDT (tăng 7%) so với số thực hiện năm 2013; cộng với 100 tỷ NDT từ Quỹ Bình ổn
ngân sách Trung ương, do vậy tổng thu ngân sách trong năm nay là 6.538 tỷ NDT. Dự
toán chi ngân sách địa phương là 13.003,1 tỷ NDT (tăng 9%), cộng thêm chi hoàn vốn
trái phiếu chính quyền địa phương 99,3 tỷ NDT, tổng chi địa phương là 13.102,4 tỷ NDT,
thâm hụt 400 tỷ NDT tăng so với năm 2013
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Trung Quốc công bố thu chi dự toán 2013 và dự toán 2014

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, tới cuối tháng 2, dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng
11,15 tỷ USD so với tháng trước đó, lên 1.288,21 tỷ USD. Đây là tháng thứ hai liên tiếp
dự trữ ngoại hối của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng, chủ yếu do thu nhập có được
từ trái phiếu nước ngoài mà chính phủ Nhật Bản đang nắm giữ như trái phiếu Mỹ. Việc
euro tăng giá so với USD cũng giúp nâng giá trị tài sản bằng đồng euro của chính phủ
nước này. Dự trữ ngoại hối của Nhật Bản bao gồm chứng khoán, tiền gửi bằng ngoại tệ
và vàng, cũng như các khoản dự trữ và quyền rút vốn đặc biệt của Nhật Bản tại Quỹ
Tiền tệ Quốc tế.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

doanh thu (năm ngoái đạt 54,1 tỷ đồng), lợi nhuận trước
thuế 82,9 tỷ đồng. Theo mục tiêu mà API đề ra, Dự án
Khu công nghiệp Điềm Thụy (Thái Nguyên) sẽ đóng góp
tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong năm 2014 với 200 tỷ
đồng, tiếp đến là Dự án khu dân cư số 5 Túc Duyên (Thái
Nguyên) 98 tỷ đồng, Dự án đô thị An Vân Dương (Thành
phố Huế) 30 tỷ đồng… Riêng doanh thu hoạt động tài
chính là 12,5 tỷ đồng.
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Năm 2013, công ty có tổng doanh thu phí nhận tái bảo
hiểm đạt 1.425 tỷ đồng; lợi nhuận gộp kinh doanh nghiệp
vụ đạt hơn 175 tỷ đồng, vượt 3,2% kế hoạch và tăng
64,9% so với năm 2012. Về kết quả kinh doanh thí điểm
bảo hiểm nông nghiệp, doanh thu phí (giữ lại) trong năm
2013 đạt 11,7 tỷ đồng, tăng 40,9% so với năm 2012. Năm
2014, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu phí
nhận tái bảo hiểm 1.518 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 455
tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2013.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Kế hoạch thu hút nguồn vốn FDI năm nay của tỉnh Đồng Nai chỉ bằng 50% năm 2013 (từ
700 đến 900 triệu USD), bởi lãnh đạo tỉnh chủ trương "xanh hóa" dòng vốn từ các dự án
thân thiện môi trường, công nghệ cao và ngành công nghiệp phụ trợ…Hai tháng đầu
năm 2014, Đồng Nai thu hút hơn 334 triệu USD vốn FDI, trong đó có 10 dự án cấp mới,
55 dự án điều chỉnh, tổng vốn tăng thêm hơn 235 triệu USD. Sau khi được cấp phép
điều chỉnh tăng thêm 208 triệu USD nhằm tăng năng lực sản suất dây đai truyền lực hộp
số tự động cho nhà máy tại Long Thành, Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam hiện
đang triển khai việc đầu tư mở rộng. Robert Bosch cũng đang hợp tác với Lilama 2 mở
trường đào tạo kỹ thuật theo tiêu chuẩn Đức để có thêm lực lượng lao động tay nghề cao

Dow Jones 16,421.89

Đồng Nai: "Xanh hóa" dòng vốn FDI! VNR đặt kế hoạch tăng trưởng 13,2% lợi nhuận

Dự trữ ngoại hối Nhật Bản tăng lên 1.288 tỷ USD

chính thức dừng đầu tư xây dựng. Việc dừng đầu tư cảng Kê Gà và thực hiện bồi
thường thiệt hại sẽ tạo điều kiện cho chủ đầu tư 12 dự án du lịch và người dân vùng dự
án đã từng bị thu hồi đất trước đây tiếp tục thực hiện các dự án của mình, để khai thác
tốt tiềm năng du lịch nơi đây. Dự án cảng Kê Gà được lập nhằm phục vụ rút ngắn cung
đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa của các dự án bauxite Tây Nguyên, cũng như
tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế cho cả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Qua
nhiều lần dự kiến khởi công xây dựng nhưng vẫn không triển khai được, đến đầu năm
2013, cảng Kê Gà chính thức tạm dừng lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
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(Cập nhật 16h30' ngày 07/03/2014) Trang 1
thâm hụt 400 tỷ NDT, tăng so với năm 2013.(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 579,75 điểm, tăng 1,19 điểm (0,21%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 157,003 triệu đơn vị, trị giá 2.231,22 tỷ đồng.
Toàn sàn có 150 mã tăng, 89 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,84 điểm (0,44%) lên mức 651,46 điểm, với 13 mã
tăng giá, 15 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Trạng thái phân hóa
mạnh tiếp tục diễn ra ở nhóm cổ phiếu lớn trên sàn HOSE. Trong đó,
các mã như BVH, VIC, SSI, KDC, FPT… vẫn duy trì được sắc xanh.
Mã SSI tăng 200 đồng lên 26.200 đồng/CP và khớp lệnh 4,54 triệu
đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các mã như HAG,
VCB, MSN, MBB… Đáng chú ý, mã HAG giảm 1,5% xuống 26.500
đồng/CP và khớp lệnh hơn 5,29 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ, dòng tiền vẫn tiếp tục chảy vào khá mạnh. Khép phiên giao dịch,
ITA tăng 300 đồng lên 8.200 đồng/CP và khớp được 15,4 triệu đơn vị.
FLC tăng 600 đồng lên 13.500 đồng/CP và khớp được 10,4 triệu đơn
vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 82,16 điểm, tăng 0,36 điểm (0,44%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 87,666 triệu đơn vị, trị giá 812,770 tỷ đồng.
Toàn sàn có 154 mã tăng, 78 mã giảm và 145 mã đứng giá. Lúc này,
chỉ số HNX30-Index tăng 1,17 điểm (0,72%), lên mức 164,23 điểm,
với 18 mã tăng, 3 mã giảm và 9 mã đứng giá. Ba mã còn giảm giá
trong nhóm HNX-30 là PVS, SD9 và BCC. Hai mã PVS và BCC đều
khớp được trên 1 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các mã như BVS,
KLS, LAS, VND… đồng loạt tăng giá. Mã KLS tăng 200 đồng lên
11.700 đồng/CP và bất ngờ khớp lệnh tới 8,69 triệu đơn vị. Hai mã
ICG và PVL đã được kéo lên mức giá trần. Trong khi đó, mã SHB
đứng ở mức tham chiếu và có thanh khoản mạnh nhất sàn HNX, với
khối lượng khớp lệnh đạt hơn 10,68 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 13,6 triệu đơn vị, mua vào
gần 7 triệu đơn vị, trong đó mã KBC được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 743.900 đơn vị (chiếm 60,7% tổng khối lượng giao dịch).Trên
HNX, khối ngoại bán ra 2.050.717 đơn vị và mua vào 1.257.500 đơn
vị, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
1.292.400 đơn vị (chiếm 12,1% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 521.100 đơn vị
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Diễn biến giao dịch vẫn duy trì tâm lý tích cực trong
phiên cuối tuần khi thị trường tiếp tục phân hóa. Chốt
tuần, Vn-Index đứng tại 579.75 điểm, giảm 0.86% so
với tuần trước. Thanh khoản phiên nay vẫn duy trì tích
cực với giá trị giao dịch đạt hơn 2200 tỷ đồng. Đây là
một tuần giao dịch thận trọng của Vn-Index với biến
động giằng co mạnh dưới ngưỡng kháng cự 590 điểm.
Các chỉ báo hiện tại cho tín hiệu thị trường vận động
giằng co trong trạng thái tích lũy. Chỉ báo MACD vẫn
cắt xuống dưới đường tín hiệu và gia tăng khoảng
cách với đường này cho tín hiệu bán. Chỉ báo RSI và
MFI phục hồi nhẹ sau nhiều phiên đi ngang là tín hiệu
tích cực. Tuy nhiên, dải Bollinger vẫn đang co hẹp với
dải trên ở ngưỡng 590 điểm và dải dưới ở ngưỡng
560 điểm. Dự báo trong tuần kế tiếp, Vn-Index sẽ tiếp
tục biến động mạnh khi tiếp cận ngưỡng kháng cự
590 điểm, và ngưỡng hỗ trợ hiện tại với đường giá là
ngưỡng 570 điểm. 
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Tiếp tục phục hồi phiên thứ 3 liên tiếp nhưng giao dịch
vẫn theo chiều hướng thận trọng và sự phân hóa
mạnh vẫn diễn ra. Chốt tuần, HNX-Index đứng tại
82.16 điểm, vẫn giảm 1.15% so với tuần trước đó.
Thanh khoản tăng nhẹ là điểm tích cực ở thời điểm
này, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 800 tỷ đồng. Các chỉ
báo hiện tại vẫn cho tín hiệu bán ra khi MACD vẫn
đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu sau khi
cắt xuống đường này ở nhiều phiên trước đó. Chỉ báo
MFI và RSI vẫn đang trong xu thế giảm cho thấy dòng
tiền vẫn rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger vẫn đang
co hẹp lại cho thấy cầu thị trường khá thận trọng ở thời
điểm này. Ngưỡng kháng cự 83 điểm tiếp tục là
ngưỡng kháng cự trước mắt với đường giá. Đường
giá đã hai lần test ngưỡng hỗ trợ 80 điểm thành công
nên tạm thời ngưỡng này được coi là ngưỡng hỗ trợ
tốt. Và ngưỡng kháng cự 83 điểm đã 2 lần test không
thành công và nếu lần thứ 3 không bứt phá được thì
dự báo áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng. Dự báo trong
trong tuần tới, HNX-Index sẽ giằng co mạnh khi tiến tới
ngưỡng 83 điểm và giao dịch biến động trong khoảng 

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
610 điểmMạnh 530 điểm

540 điểm

580 điểm

YếuYếu 79 điểm

Trung bình 75 điểm Trung bình

83 điểm

H
N

X

85 điểm
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