
Năm 2013, doanh thu thuần của Tập đoàn đạt 18.378 tỷ
đồng, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước và vượt 50%
kế hoạch doanh thu năm 2013. LNTT là 9.740 tỷ đồng,
tăng gấp gần 2,7 lần so với năm 2012. LNST năm 2013
đạt 7.149 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối năm 2013 và so với cuối năm 2012, tổng tài
sản Vingroup đạt 75.773 tỷ đồng, tăng gần 20 nghìn tỷ
đồng; vốn chủ sở hữu đạt 14.472 tỷ đồng, tăng gần 4.000
tỷ đồng và lãi từ các công ty liên kết tăng gấp 3 lần.

IMP lên kế hoạch nghìn tỷ doanh thu năm 2014, LNTT
120 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu
thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ
2:1. Như vậy, nếu được thông qua, vốn điều lệ của công
ty sẽ tăng lên gấp rưỡi. Việc phát hành thêm chưa dừng
lại ở đó, IMP sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện
chương trình ESOP với 5% cổ phiếu lưu hành và phát
hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược 10% cổ phiếu đang
lưu hành.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nam Định: Xúc tiến dự án dệt may 400 triệu USDImexpharm lên kế hoạch doanh thu nghìn tỷ năm 2014

ầ ồ ố

Ngày 19/3, liên danh đầu tư gồm Luenthai (Hồng Kông-Trung Quốc), Sanshui Jialida
(Trung Quốc), CTCP Đầu tư Vinatex (Tập đoàn Dệt may Việt Nam) và UBND tỉnh Nam
Định đã có buổi họp bàn, thương thảo về việc xúc tiến đầu tư xây dựng một KCN dệt
may mới tại tỉnh này. Theo thông tin tại buổi làm việc, KCN dự kiến được xây dựng tại
huyện ven biển Nghĩa Hưng, quy mô khoảng 1.500 ha, tổng mức đầu tư 400 triệu USD;
đối tượng thu hút đầu tư chính của KCN sẽ là các nhà đầu tư trong lĩnh vực dệt,
nhuộm, da, may mặc…Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan. Theo cam kết
của các nhà đầu tư, khi đi vào hoạt động, KCN sẽ tạo giá trị sản xuất công nghiệp 3-4 tỷ
USD/năm; nộp thuế khoảng 300-400 triệu USD/năm, tạo khoảng 160.000 việc làm…

VinGroup công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận kỷ
lục

TTF tiếp tục tái cơ cấu dự kiến tăng vốn lên tối đa
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Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo về phương án đề xuất điều chỉnh giá vé xe
buýt có trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, đối với vé lượt, cự ly dưới 25km sẽ
tăng từ 5.000 đồng lên 7.000 đồng (tăng 40%); cự ly từ 25 - 30km sẽ tăng từ 6.000
đồng lên 7.000 đồng (tăng 16%); cự ly trên 30km tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng
(tăng 14%). Đối với vé tháng, mức giá được điều chỉnh theo ba loại đối tượng. Thứ nhất
là đối với đối tượng ưu tiên giảm 50% bao gồm học sinh sinh viên, người cao tuổi, công
nhân các khu công nghiệp tăng 11% với cả loại vé một tuyến và liên tuyến. Cụ thể, vé
tháng 1 tuyến sẽ tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồng; vé tháng liên tuyến tăng từ
90.000 đồng lên 100.000 đồng. 

Hà Nội dự kiến tăng giá vé xe buýt từ ngày 1/5

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,278.71

9,204.93

14,224.23

Đồng đô la Mỹ tăng giá so với tất cả các đồng tiền chủ chốt sau quyết định có thể tăng
lãi suất vào giữa năm 2015 của Fed. Cuối ngày 19/3, tại sàn giao dịch New York, đô la
Mỹ giao dịch ở 102,68 yên/USD, tăng 1,2% so với yên. So với euro, đô la Mỹ tăng 0,7%
lên giao dịch ở 1,3833 USD. Trong ngày 19/3, đô la Mỹ đã tăng 0,9%, mức tăng lớn
ấ ể
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USD tăng mạnh sau cuộc họp đầu tiên của tân chủ tịch Fed

Bất chấp những số liệu yếu kém của nền kinh tế đầu tàu thế giới những tháng đầu năm,
ngày 19/3, Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo tiếp tục thu nhỏ quy mô gói
nới lỏng định lượng, còn gọi là gói cứu trợ thứ ba (QE-3), được áp dụng hơn một năm
nay. Fed quyết định duy trì lộ trình thu nhỏ QE-3 theo hướng từ tháng tới sẽ chỉ tung ra
55 tỷ USD/tháng thay vì 65 tỷ USD/tháng như trước đây. Số tiền này được dùng mua lại
các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp, nhằm duy trì lãi suất thấp để kích thích đầu
tư và vay mượn
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Năm 2013, TTF với doanh thu 1.564 tỷ đồng và hơn 7 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 3 lần so với năm 2012
(gần 2,5 tỷ đồng). Năm 2014 công ty đặt chỉ tiêu doanh
thu thuần gần 1.434 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế
lần lượt là 59 tỷ đồng và 50 tỷ đồng. Đồng thời thông qua
việc sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ ở mức không
quá 1.000 tỷ đồng và phát hành tăng vốn cho nhà đầu tư
chiến lược nước ngoài ở quy mô hợp lý từ 10%-20%.

S&P 500

HĐQT IMP dự kiến LNTT năm 2014 đạt 120 tỷ đồng.
Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông
hiện hữu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 2:1. Bên cạnh đó, IMP
sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện chương trình
ESOP với 5% cổ phiếu lưu hành và phát hành cổ phiếu
cho cổ đông chiến lược 10% cp đang lưu hành. Ngoài ra,
việc bán 300.000 cp quỹ cũng được HĐQT đem ra xin ý
kiến trong đợt đại hội cổ đông. HĐQT của IMP dự kiến cổ
tức 2014 trình ĐHĐCĐ là 15% tiền mặt.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2014 giảm 0,15% so với tháng trước và tăng
5,99% so cùng kỳ. Có 2 nhóm giảm là trong CPI tháng này là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ
ăn uống (giảm 0,21%); Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm
1,22%). Sự sụt giảm trong tháng 3 có nhiều nguyên nhân như giá gas giảm 31.000
đồng/bình 12 kg từ 1/3/2014. Ngoài ra, theo quy luật thì tháng sau tết Nguyên đán thì
mọi tiêu dùng của người dân chững lại và giảm khiến nhóm hàng thực phẩm giảm. Đây
là lần đầu tiên kể từ tháng 5/2013 chỉ số giá tiêu dùng của Thành phố Hà Nội có mức
giảm. Hồi năm 2013, Thành phố Hà Nội đã chứng kiến 3 tháng liên tiếp là tháng 3, 4,5
chỉ số giá tiêu dùng sụt giảm so với tháng trước.

Dow Jones 16,222.17

CPI Hà Nội tháng 3 giảm 0,15% so với tháng trướcIMP dự kiến lãi 120 tỷ đồng trong năm 2014, trả cổ tức
15% 

Fed thu nhỏ quy mô gói kích cầu xuống 55 tỷ USD/tháng 

Toshiba, Hitachi và ITOCHU vừa trúng gói thầu cung cấp hệ thống giao thông thông
minh trị giá 4 tỷ yên (khoảng 831 tỷ đồng) cho Tổng công ty đầu tư và phát triển đường
cao tốc Việt Nam. Hệ thống giao thông thông minh sẽ được lắp đặt tại tuyến đường cao
tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Dầu Giây có chiều dài 55km bao gồm hệ thống thu phí điện
tử, các hệ thống giám sát thiết bị và kiểm soát giao thông. Dự án này được hỗ trợ bởi
khoản vay của Chính phủ Nhật Bản và dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trong nửa
đầu năm 2017. Toshiba, Hitachi và ITOCHU sẽ tiếp tục đề xuất các hệ thống giao thông
thông minh bao gồm cả kiểm soát giao thông và các hệ thống thu phí điện tử.

Nhật Bản trúng thầu hơn 830 tỷ đồng đường cao tốc Việt NamTTF tiếp tục tái cơ cấu, dự kiến tăng vốn lên tối đa
1.000 tỷ đồng trong 2014

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

-114.02

4,307.60
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Nikkei 225

nhất kể từ ngày 2/1/2014. Trong khi đó, yên giảm hơn 1% so với đô la Mỹ. Euro giảm
0,83% so với đô la Mỹ, xuống giao dịch ở 1,3816 USD trong khi tăng 0,1% so với yên,
giao dịch ở 141,54 yên. 

Hang Seng  
Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 5,33 điểm (-0,88%) xuống 600,26 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 192,92 triệu đơn vị, trị giá 3.718,52 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận tiếp tục sôi đông với sự có mặt của HSG khi
có hơn 6,15 triệu đơn vị được sang tay ở mức giá trần, trị giá 384,4 tỷ
đồng. VN30-Index giảm 5,86 điểm (-0,86%) xuống 676,08 điểm. Hầu
hết các mã trong nhóm cổ phiếu VN30 đang giảm điểm khá mạnh,
trong đó có nhiều mã vốn hóa lớn như MSN, VNM, BVH, HSG, PGD,
VIC và GAS. Trong khi đó, HAG tiếp tục tỏa sáng trong phiên giao
dịch chiều. Lực cầu nội và ngoại đua nhau gom hàng, giá cổ phiếu
HAG vẫn duy trì được mức tăng tốt. Dù giảm nhẹ so với mức chốt
trong phiên sáng, nhưng đóng cửa, HAG vẫn tăng 2,07% với khối
lượng khớp lệnh đạt gần 8,28 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua
vào hơn 2,92 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 0,02 điểm (+0,03%) lên 89,7 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 138,11 triệu đơn vị, trị giá 1.518,5 tỷ đồng. HNX30-Index
tăng 0,2 điểm (+0,11%) lên 184,17 điểm. Sau khi áp lực bán khiến
SHB lình xình dưới mốc tham chiếu trong suốt phiên sáng, thì đến
cuối phiên sáng, lực mua đỡ giá đã bắt đầu nhảy vào. Sang đến phiên
chiều, dòng tiền lớn tiếp tục được tung với với những lệnh mua lớn ở
mức giá cao, đầy SHB tăng nhanh và lên mức cao nhất ngày 11.600
đồng/cổ phiếu khi chốt phiên chiều, tăng 500 đồng (+4,5%).Tổng khối
lượng khớp tuy không bằng phiên lịch sử hôm qua, nhưng vẫn đứng
ở mức cao so với mặt bằng chung với 18,8 triệu đơn vị. Tương tự,
PVX cũng nới rộng đà tăng vào cuối phiên và lên mức 7.100 đồng/cổ
phiếu, tăng 400 đồng (+5,97%) với 17,88 triệu đơn vị được khớp. 

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,9 triệu đơn vị và bán ra 12,5
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.759.320 đơn vị (chiếm 29,7% tổng khối lượng giao dịch của
HAG). Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.903.400 cổ phiếu và bán ra
5.328.500 cổ phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 982.900 đơn vị (chiếm 11,7% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi mua vào 1.000 đơn vị. 
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TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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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.

THỨ SÁU

GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR

NHẬN ĐỊNH  
17

/0
5/

20
13

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
4 84 lầ

SBT Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP

LỊCH SỰ KIỆN

(Nguồn: vsd.org.vn)
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Quay đầu giảm điểm trước áp lực chốt lời lớn, Vn-
Index để mất 5.33 điểm xuống 600.26 điểm. Nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn giảm điểm là nguyên nhân chính
khiến Vn-Index mất điểm. Toàn sàn có 92 mã tăng giá,
57 mã đứng giá và 145 mã giảm giá. Dòng tiền lớn vẫn
bám trụ thị trường đã giúp thanh khoản toàn sàn tiếp
tục ở mức cao. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 192
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn
3700 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân dài
bao trùm trọn cây nến xanh ở phiên trước đó cho thấy
áp lực bán ra lớn. Tuy nhiên, thị trường giảm mạnh
phiên nay chủ yếu do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Các
chỉ báo đã quay đầu giảm điểm. RSI đã giảm ra khỏi
vùng quá mua, tuy nhiên MACD vẫn đang phía trên
đường tín hiệu là điểm tích cực. Dải Bollinger vẫn mở
rộng lên phía trên và STO đã ra khỏi vùng quá mua
cho thấy áp lực bán ra được giảm bớt trong phiên tới.
Ngưỡng hỗ trợ với đường giá hiện tại là 600 điểm. 

THỨ SÁU

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

21/03/2014
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Nhờ động lực tăng điểm ở những phút cuối của SHB
đã giúp HNX-Index đủ xanh ở thời điểm đóng cửa.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.02 điểm lên 89.7 điểm,
trong phiên có lúc chỉ số đạt hơn 90.3 điểm. Tổng giá
trị giao dịch đạt hơn 1500 tỷ đồng, tăng nhẹ so với
phiên trước đó. Giá giảm nhẹ thanh khoản tăng là tín
hiệu tích cực cho thấy cầu giá thấp vẫn rất tốt. Các tín
hiệu kỹ thuật vẫn tích cực. Tín hiệu tích cực từ MACD
khi đường này vẫn đang cắt lên trên đường tín hiệu và
gia tăng khoảng cách với đường này. RSI cũng đang
tăng mạnh vào vùng quá mua. Đồng thời dải Bollinger
vẫn đang tích cực mở rộng lên phía trên. Đây là phiên
thứ 4 liên tiếp đường giá nàm ngoài dải Bollinger, cùng
với chỉ báo STO vẫn đang trong ngưỡng quá mua nên
áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng trong các phiên tới. Rủi
ro thị trường xảy ra đảo chiều trong ngắn hạn đang
được gia tăng.   

92 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
650 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm
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Trang 3

g g

90 điểm

H


