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Ông Nguyễn Bá Trung, Chi cục trưởng Hải quan Vũng Áng (Hải quan Hà Tĩnh) cho biết:
2 tháng đầu năm, Chi cục đã thu NSNN đạt gần 500 tỷ đồng, tiến hành làm thủ tục cho
17 lượt tàu nhập cảnh, 364 lượt thuyền viên. Kết quả này là nhờ sự nỗ lực trong việc
đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh
nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) thu hút nguồn thu cho NSNN. Trong đó, Chi cục đã triển
khai thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tạo thuận lợi
cho hoạt động XNK; xử lý nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công
tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận
thương mại và quản lý rủi ro; tăng cường xây dựng đội ngũ CBCC, duy trì kỷ cương, kỷ
luật trong thực thi nhiệm vụ.

Hải quan Vũng Áng: Thu ngân sách gần 500 tỷ đồng trong 2 tháng 

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

Áp thuế 0% với 2 nhóm hàng nhập khẩu từ CampuchiaITA: Chính phủ đồng ý chuyển dự án Nhiệt điện Kiên
Lương 1 sang hình thức đầu tư BOT 

CPI sẽ hoàn thành kế hoạch 

Từ 24/2 đến tháng 12/2015, Bộ Công Thương sẽ giảm mức thuế đối với 2 nhóm hàng
nhập khẩu từ Campuchia về 0%. Hai nhóm mặt hàng được áp mức thuế 0% này là thóc,
gạo các loại; lá thuốc lá khô, với tổng lượng hạn ngạch thuế quan là 3.000 tấn/năm cho
mỗi nhóm mặt hàng. Tuy nhiên để được hưởng chính sách ưu đãi này, hàng hóa nhập
khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S, do Bộ Thương mại Vương
quốc Campuchia, hoặc cơ quan được ủy quyền cấp và được thông quan qua các cặp
cửa khẩu mà Thông tư quy định. Riêng lá thuốc lá khô, chỉ những thương nhân có giấy
phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu do Bộ Công Thương cấp mới được phép nhập
khẩu.

Tháng 2, DPR đạt lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ

LAS: dự báo lợi nhuận vẫn tăng 9% trong năm 2014 

Tháng 2/2014, DPR tiêu thụ được 824 tấn mủ cao su, với
giá bình quân 48,7 triệu đồng tấn, qua đó mang về cho
DPR 40,1 tỷ đồng doanh thu, LNTT ước đạt 12,7 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 16,6 tỷ đồng. Lũy kế 2
tháng đầu năm, DPR đạt 93,8 tỷ đồng doanh thu, LNTT
ước đạt 25,4 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ
năm ngoái. Lợi nhuận sụt giảm chủ yếu là do giá mủ cao
su tiếp tục ở mức thấp, chỉ đạt trung bình 49 triệu
đồng/tấn trong 2 tháng đầu năm nay, trong khi cùng kỳ
năm ngoái là 61,7 triệu đồng/tấn. 

Ngày 8/3/2014, Tập đoàn Tân Tạo đã nhận được Văn
phòng Chính phủ đồng ý cho dự án nhiệt điện Kiên Lương
1 của Công ty CP Năng lượng Tân Tạo được chuyển
sang hình thức đầu tư BOT tại công văn số 1167/VPCP-
KTN ngày 20/2/2014 của VPCP. Trước đó Tân Tạo gặp
khó trong việc thu xếp vốn dự án Nhiệt Điện Kiên Lương
và Chính phủ đã gia hạn thêm khoảng 3 tháng để Tân
Tạo thu xếp chuyển đổi hình thức đầu tư từ BOO SANG
BOT

Xác định rõ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô nên Chính phủ đang cùng các bộ, ngành và
đị h th hiệ hiề biệ há để kiể át tốt l hát t ă Chẳ

Lũy kế cả năm 2013, doanh thu thuần đạt 4.770 tỷ đồng
(tă 6 1%) à l i h ậ ò đ t 447 tỷ đồ (tă
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Công ty Yulchon sẽ hỗ trợ Hà Nam cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh; thiết lập quan hệ
với các tổ chức, nhà đầu tư Hàn Quốc và hợp tác thực hiện xúc tiến đầu tư của tỉnh tại
Hàn Quốc. Yulchon cũng sẽ giới thiệu hoặc tư vấn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc về các
dự án tiềm năng tại Hà Nam; hỗ trợ quảng bá hình ảnh Hà Nam ra thị trường Hàn Quốc,
đồng thời cung cấp cho Hà Nam thông tin chung về các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm
đến việc kinh doanh tại tỉnh nếu tỉnh có yêu cầu. Ngoài ra, Yulchon còn hợp tác giới
thiệu về các dự án đầu tư tại Hàn Quốc cùng các văn bản luật liên quan với các nhà đầu
tư tại Hà Nam. Hà Nam cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Yulchon gặp gỡ tiếp xúc với
giới chức của Hà Nam để trao đổi về hoạt động của các công ty Hàn Quốc tại địa
phương.

Dow Jones 16,452.72

Hàn Quốc tăng cường hoạt động đầu tư vào Hà NamHTP: Đặt kế hoạch LNTT năm 2014 đạt 1,8 tỷ đồng 

Nhật Bản: GDP năm 2013 tăng trưởng 1,5%

địa phương thực hiện nhiều biện pháp để kiểm soát tốt lạm phát trong năm nay. Chẳng
hạn như ngày 6/3, Bộ Tài chính yêu cầu các DN xăng dầu phải giữ nguyên giá bán lẻ,
mặc dù theo tính toán thì mỗi lít xăng đang "lỗ" hơn 500 đồng. Theo Nghị quyết phiên
họp tháng 2, Chính phủ cũng yêu cầu NHNN xem xét khả năng giảm mặt bằng lãi suất
cho vay, duy trì ổn định tỷ giá và thị trường vàng... Từ phân tích và nhận định tình hình
đang khả quan với mục tiêu kiểm soát, Thủ tướng cũng điều chỉnh mục tiêu kiểm soát
lạm phát năm nay là 6%, thay cho mức từ 6,5% - 7% như đặt ra hồi đầu năm. �

(tăng 6,1%) và lợi nhuận ròng đạt 447 tỷ đồng (tăng
13,5%). SSI Research dự báo doanh thu chỉ tăng 2,5%
trong năm 2014. Tình trạng dư cung tiếp diễn sẽ tiếp tục
ảnh hưởng tới tăng trưởng doanh thu của công ty. Tuy
nhiên, nhờ chi phí đầu vào lưu huỳnh, kali và urê giảm (do
tình trạng dư cung) và thuế thu nhập doanh nghiệp giảm
trong năm 2014 (giảm từ 25% xuống 22%). LAS có thể
đạt tăng trưởng lợi nhuận 9%.
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Năm 2013, công ty có doanh thu đạt 14,14 tỷ đồng, lợi
nhuận trước và sau thuế lần lượt là 1,24 tỷ đồng và 981
triệu đồng. Công ty đã chia cổ tức năm 2013, với tỷ lệ 5%
vào ngày 5/3/2014. Năm 2014, Công ty đặt chỉ tiêu tổng
doanh thu của công ty dự kiến đạt 15 tỷ đồng và lợi nhuận
trước thuế đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 45,16% so với thực hiện
năm 2013. Công ty cho biết, nếu HTP đảm bảo được chỉ
tiêu sản lượng thì ưu tiêu đảm bảo quỹ tiền lương tối thiểu
năm 2014 là 5,5 tỷ đồng. Tỷ suất cổ tức trong năm 2014
dự kiến là 8%.
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Trung Quốc hạ tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ xuống thấp nhất 3 tháng

Tăng trưởng GDP (theo quý) của Nhật Bản trong quý cuối cùng của năm 2013 chỉ tăng
0,2% so với quý trước đó, thay vì 0,3% như ước tính lần đầu tiên do tiêu dùng hộ gia
đình và đầu tư doanh nghiệp thấp hơn dự kiến. Tương tự, tỷ lệ tăng trưởng GDP trong
cả năm 2013 cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 1,5%, so với 1,6% trong ước tính
được công bố giữa tháng 2. Bên cạnh đó, theo số liệu mới công bố của Bộ Tài chính
Nhật Bản trong cùng ngày, thâm hụt cán cân vãng lai của nước này đã lên đến 1,59
nghìn tỷ yên (tương đương 15,4 tỷ USD) trong quý I/2014, mức cao kỷ lục kể từ năm
1985.
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Nhân dân tệ giảm sau khi PBOC hạ tỷ giá tham chiếu mạnh nhất kể từ tháng 7/2012 và
xuất khẩu nước này bất ngờ giảm trong tháng trước. Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc (PBOC) đã hạ tỷ giá tham chiếu ngày thêm 0,18% xuống 6,1312 nhân dân tệ đổi 1
USD trong hôm nay, mức thấp nhất kể từ ngày 3/12. Theo Hệ thông giao dịch ngoại hối
Trung Quốc, nhân dân tệ đã giảm 0,27% xuống 6,1445 nhân dân tệ đổi 1 USD lúc
10h23 giờ Thượng Hải. Nhân dân tệ đã giảm khoảng 0,51% trước đó và 0,2% so với tỷ
giá cố định của PBOC Biên độ giao dịch được PBOC cho phép là + 1% tỷ giá tham

-10.36

38.67 4,405.09

(Cập nhật 17h10' ngày 10/03/2014)

1,999.06-58.84Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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giá cố định của PBOC. Biên độ giao dịch được PBOC cho phép là +-1% tỷ giá tham
chiếu.
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VN-Index dừng lại ở mức 583,69 điểm, tăng 3,94 điểm (0,68%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 145,02 triệu đơn vị, trị giá 2.064,83 tỷ đồng.
Toàn sàn có 155 mã tăng, 82 mã giảm và 67 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 4,34 điểm (0,67%) lên mức 655,8 điểm, với 17 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Đáng chú ý nhất trên sàn
HOSE là cổ phiếu ITA. Ngay sau khi có thông tin về việc Chính phủ
đồng ý chuyển dự án Nhiệt điện Kiên Lương 1 sang hình thức đầu tư
BOT, mã này đã bứt phá mạnh. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu lớn trên
sàn HOSE như VNM, VIC, VCB, SSI, BVH, BID… cũng đã đồng loạt
tăng giá, góp phần kéo chỉ số VN-Index lên trên mốc tham chiếu. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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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

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 82,80 điểm, tăng 0,64 điểm
(0,78%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 90,284 triệu đơn vị, trị giá
883,710 tỷ đồng. Toàn sàn có, 185 mã tăng, 67 mã giảm và 125 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 1,69 điểm (1,03%), lên mức
165,93 điểm, với 21 mã tăng, 8 mã giảm và 1 mã đứng giá. Mã KLS
phiên hôm nay bứt phá mạnh 700 đồng lên 12.400 đồng/CP và khớp
lệnh được tới 9,85 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn duy
trì được phong độ và dẫn dắt thị trường trong phiên đầu tuần mới.
Trong khi đó, việc PVS và ACB giảm điểm đã cản bước tiến của HNX-
Index. 
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Phục hồi phiên thứ 4 liên tiếp, vượt ngưỡng 580 điểm
thành công trong phiên mở đầu tuần mới. Đóng cửa,
Vn-Index ghi được 3.94 điểm lên 583.69 điểm. Các cổ
phiếu vốn hóa lớn tăng điểm là động lực chính để chỉ
số tăng mạnh như VNM, MSN, VIC, BVH, VCB. Thanh
khoản có phần giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối
tuần trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt
hơn 145 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt
hơn 2000 tỷ đồng. Phiên phục hồi thứ 4 liên tiếp làm
giảm áp lực bán mạnh của nhà đầu tư với lo ngại điều
chỉnh. Tuy nhiên các chỉ báo hiện tại vẫn cho xu thế thị
trường giằng co mạnh và chưa cho tín hiệu rõ ràng về
khả năng vượt đỉnh thành công. Hiện nay, dải Bollinger
vẫn tiếp tục co hẹp lại với ngưỡng cản trên tại 590
điểm. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD vẫn đang cắt xuống
dưới đường tín hiệu cho tín hiệu bán. Trong khi chỉ
báo RSI và MFI lại vận động hẹp trong nhiều phiên
gần đây. Dự báo phiên tới, Vn-Index sẽ bị thử thách
trước ngưỡng 590 điểm với áp lực bán gia tăng, Vn-
Index sẽ dao động trong khoảng 580-590 điểm. 
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Cổ phiếu đầu cơ dạy sóng đã giúp HNX-Index tăng
điểm phiên thứ 4 liên tiếp. Chốt phiên, HNX-Index tăng
0.64 điểm lên 82.8 điểm. Thanh khoản cũng gia tăng
theo là điểm tích cực. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn
880 tỷ dồng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm
dẫn dắt là tâm điểm hôm nay với giao dịch khởi sắc.
Đây cũng là mức giá đóng cửa cao nhất trong ngày.
Tuy nhiên HNX-Index cũng chưa thực sự vượt được
đỉnh cũ gần nhất là mức 83.12 điểm. Các chỉ báo hiện
tại vẫn cho xu thế thận trọng. Chỉ báo MACD vẫn gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu và hướng xuống
dưới. Trong khi MFI và RSI vận động hẹp trong nhiều
phiên gần đây. Dải Bollinger hiện tại vẫn đang co lại
với dải trên tại ngưỡng 83 điểm cho thấy tâm lý thị
trường giằng co. Bên cạnh đó, việc chỉ báo STO đang
phục hồi mạnh lên ngưỡng quá mua là tín hiệu cho
thấy thị trường sớm xuất hiện nhịp điều chỉnh. Do đó,
áp lực bán sẽ gia tăng trong phiên tới khi HNX-Index
tiến tới ngưỡng 83 điểm. Phiên tới HNX-Index sẽ xảy
ra giằng co mạnh.  
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