
Năm 2013, doanh thu của MWG đạt xấp xỉ 9.500 tỷ doanh 
thu và 258 tỷ đồng LNST. Mặc dù đã tăng trưởng mạnh
trong những năm vừa qua nhưng công ty tiếp tục đặt kế
hoạch rất tham vọng cho năm tới Theo đó mục tiêu

Kết thúc 4 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn đạt
9.775 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013, đạt
112% kế hoạch 4 tháng. Lợi nhuận trước thuế đạt 773 tỷ
đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 107% kế
hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế đạt 636 tỷ đồng, trong
đó phần dành cho cổ đông Công ty mẹ đạt 475 tỷ đồng,
đều tăng 2% so với cùng kỳ năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ
phiếu (EPS) đạt 1.727 đồng/cổ phiếu. 

HĐQT HVG đã thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phiếu
HVG để làm cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phần
đang lưu hành khi thị trường chứng khoán biến động tiêu
cực. HVG dự chi từ 100 - 115 tỷ đồng cho đợt mua cổ
phiếu quỹ này. Nguồn mua cổ phiếu quỹ được trích từ lợi
nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013,
tương đương 670,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giao dịch 
dự kiến trong vòng 30 ngày sau khi được UBCK chấp
thuận. 

Đó là thông tin được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong Báo cáo của
Chính phủ về kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013 và tình hình thực hiện kế
hoạch những tháng đầu năm 2014 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII
sáng 20/5 CPI tháng 4 tăng 0 88% so với tháng 12/2013 thấp nhất trong 4 năm qua

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hàn Quốc, Việt Nam tiến hành vòng đàm phán thứ năm về FTAHVG chi bộn tiền mua 5 triệu cổ phiếu quỹ

Quốc hội: 4 tháng đầu năm 2014 kinh tế vĩ mô đã ổn định hơn 

Ngày 20-5, các quan chức thương mại Hàn Quốc và Việt Nam đã bắt đầu vòng đàm 
phán thứ 5 về FTA song phương tại Seoul trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực kết 
thúc tiến trình đàm phán FTA trước cuối năm nay. Vòng đàm phán thứ 5 sẽ kéo dài đến 
ngày 23-5 với việc hai bên tập trung tiến hành thảo luận sâu về các lĩnh vực như hàng 
hóa, dịch vụ, đầu tư, xuất xứ hàng hóa, thủ tục hải quan và hợp tác. Việt Nam là đối tác 
thương mại lớn thứ 9 của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại song phương đạt 28,26 
tỷ USD trong năm ngoái. Việt Nam cũng là điểm đến lớn thứ tư về thu hút đầu tư của 
Hàn Quốc với giá trị đầu tư đạt 1,46 tỷ USD trong năm 2013.

FPT lãi sau thuế 636 tỷ đồng sau 4 tháng 

Thế giới Di động đặt mục tiêu 13.000 tỷ doanh thu,
LNST tăng gần 70%
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Theo công bố kết quả điều tra khảo sát của Cục Thống kê tỉnh Long An, CPI tháng 5
năm 2014 đã tiếp tục tăng 0,37% so với tháng 4/2014, trong đó hàng hóa tăng 0,40%
và dịch vụ tăng 0,29%. Trong tháng, có 10/11 nhóm ngành hàng chủ yếu cấu thành chỉ
số giá tiêu dùng đều tăng, chỉ có nhóm ngành dịch vụ giáo dục giảm 0,14%. Điểm nổi
bật trong tháng 5/2014 là chỉ số giá lương thực giảm mạnh đến 3,24% trong khi chỉ số
giá thực phẩm đã tăng mạnh 1,89%; một số nhóm ngành hàng có mức tăng khá cao
như các nhóm: thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; may mặc, mũ
nón, giày dép…Chỉ số giá vàng giảm 2,51% và chỉ số giá đô la Mỹ khá ổn định

Long An: CPI tháng 5/2014 tăng 0,37% so với tháng trước �

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Tuần này, các quan chức Fed sẽ lần lượt có bài phát biểu nhằm trấn an thị trường và
bày tỏ quan điểm về tốc tộ tăng trưởng kinh tế hiện tại. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá
của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80,005 điểm. Chỉ số đô la WSJ - theo dõi
tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - giảm xuống 72,87 điểm. USD giảm giá
so với yên, giao dịch ở 101,41 JPY/USD so với 101,53 JPY/USD trong phiên giao dịch
cuối ngày 16/5. Euro tăng so với USD, giao dịch ở 1,3710 USD/EUR so với 1,3701
USD/EUR trong phiên giao dịch kết thúc ngày 16/5.
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USD giảm trước bài phát biểu của các quan chức Fed

Truyền thông Campuchia cho biết, chính phủ Trung Quốc đã viện trợ cho quốc gia
Đông Nam Á này 112 triệu USD và cho vay 33 triệu USD để phát triển kinh tế-xã hội.
Kênh truyền hình quốc gia Campuchia (TVK) ngày 19/5 cho biết các khoản hỗ trợ tài
chính nói trên được thỏa thuận trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
và Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Thượng Hải. Theo số liệu của Bộ Tài chính
Campuchia, tính đến cuối năm 2013, Trung Quốc đầu tư khoảng 10 tỷ USD vào
Campuchia và hỗ trợ tài chính cho Campuchia qua các khoản vay và viện trợ lên tới
khoảng 3 tỷ USD.

7.22

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

hoạch rất tham vọng cho năm tới. Theo đó, mục tiêu
doanh thu năm 2014 là 13.021 tỷ đồng, tăng trưởng 37%
so với thực hiện năm 2013 và kế hoạch LNST là 435 tỷ
đồng, tăng 68,3%. Công ty dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu
trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 hoặc
quý 3 năm nay.

2.94

S&P 500

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk- VNM) công bố
thông tin về việc tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu
thưởng. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 1 năm
2014 là 15/8/2014, dự kiến chi trả vào 5/9/2014 như kế
hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên 2014 vừa qua. Tỷ
lệ cổ tức tạm ứng đợt 1 chưa được Vinamilk công bố.
Được biết, kế hoạch cổ tức năm 2014 của VNM không
dưới 50% LNST đạt được cả năm. Cổ tức đợt 2, theo
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, sẽ được chi trả vào tháng
7 năm sau.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Hội đồng vàng thế giới (WGC) vừa ra báo cáo về tiêu thụ vàng toàn cầu trong quý
I/2014. Trong quý I, Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 19,5 tấn vàng trong đó gồm 4,5 tấn
vàng trang sức, 15 tấn vàng miếng và vàng xu. Như vậy tiêu thụ vàng quý vừa qua của
Việt Nam tăng 5% so với cùng kỳ 2013. Tính theo giá trị, tiêu thụ vàng trang sức đạt
186 triệu USD, vàng miếng và vàng xu đạt 624 triệu USD, tổng cộng đạt 810 triệu USD,
giảm 17% so với cùng kỳ 2013. Tính chung 12 tháng đến hết quý I/2014, tổng lượng
vàng tiêu thụ của Việt Nam là 97,4 tấn, tương ứng 4,19 tỷ USD. Trước đó, theo báo
cáo của WGC, năm 2013, Việt Nam là nước tiêu thụ vàng lớn thứ 7 thế giới với 92,2
tấn, trị giá 4,16 tỷ USD. So với năm 2012 khi nhu cầu vàng chỉ là 76,8 tấn, nhu cầu
vàng của Việt Nam trong năm 2013 đã tăng 20%.

Dow Jones 16,511.86

WGC: Việt Nam tiêu thụ 19,5 tấn vàng trong quý IVinamilk lên kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2014

Trung Quốc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Campuchia

sang 20/5. CPI tháng 4 tăng 0,88% so với tháng 12/2013, thấp nhất trong 4 năm qua.
Chính phủ tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu. Mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm, tỷ giá được duy trì ổn định. Kim ngạch xuất khẩu 4
tháng tăng 16,9%, nhập khẩu tăng 13,7%, xuất siêu đạt khoảng 684 triệu USD. GDP
quý I/2014 tăng 4,96%, cao hơn cùng kỳ 2 năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp
(IIP) 4 tháng tăng 5,4%...
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HNX Index đứng ở mức 73 73 điểm tăng 1 09 điểm (1 50%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 537,52 điểm, tăng 4,48 điểm (0,84%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 105,112 triệu đơn vị, trị giá 1.330,3 tỷ đồng.
Toàn sàn có 155 mã tăng, 84 mã giảm và 61 mã đứng giá. Cuối phiên
giao dịch, nhiều cổ phiếu lớn như VNM, SSI, KDC, HAG, FPT, GAS…
đã đồng loạt tăng giá và giúp nới rộng sắc xanh của chỉ số VN-Index.
Trong đó, GAS bứt phá khi tăng tới 2.500 đồng lên 90.000 đồng/CP,
cổ phiếu GAS hỗ trợ cho VN-Index hơn 2,8 điểm. SSI tăng 300 đồng
lên 22.700 đồng/CP và khớp lệnh 3,35 triệu đơn vị. Trong khi đó, các
cổ phiếu lớn khác như VIC, VCB, MSN, HPG… vẫn chìm trong sắc
đỏ. Tâm điểm của thị trường phiên hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ. Các cổ phiếu như FLC, HQC, AGR, BGM, CLG, DLG,
VHG… đã tăng trần hàng loạt và có giao dịch rất mạnh. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

155

4.48

48

THỨ TƯ
21/05/2014

105,111,597

1,330.30

61
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 73,73 điểm, tăng 1,09 điểm (1,50%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 74,475 triệu đơn vị, trị giá 596,96 tỷ đồng.
Toàn sàn có 140 mã tăng, 75 mã giảm và 157 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30 chỉ có 4 mã giảm giá là HMH, LAS, PLC và TCT. Trong
khi đó, các cổ phiếu như DCS, PVX, PVG, VCG, SHB, KLS… đã đua
nhau bứt phá. Ba cổ phiếu DCS, PVX và PVG đã được kéo lên mức
giá trần. PVX khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 14,35 triệu đơn
vị. DCS cũng khớp tới 2,39 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, SCR tăng tới
400 đồng lên 8.100 đồng/CP và khớp lệnh 9,21 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4,7 triệu đơn vị và bán ra 3,1
triệu đơn vị, trong đó mã VND được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 678.000 đơn vị (chiếm 18,9% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
bán ra 8.700 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 2.376.800 cổ
phiếu và bán ra 344.400 cổ phiếu, trong đó mã SCR bị khối ngoại trên
HNX bán ra nhiều nhất với 50.000 đơn vị (chiếm 0,5% tổng khối
lượng giao dịch), trong khi mua vào 44.300 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chốt phiên, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 537,52
điểm, tăng 4,48 điểm (0,84%). GAS có tác động tăng
điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 2,8 điểm. Tiếp
sau đó là VNM và BID tăng lần lượt 0,49 điểm và 0,33
điểm. VN-Index giằng co khá mạnh trong phiên sáng
hôm nay. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục duy trì mức
khá trong phiên sáng chứng tỏ nhà đầu tư đã bớt thận
trọng trong ngắn hạn và giao dịch sôi động hơn. Bên
cạnh đó, chỉ báo MACD đã hồi phục trong các phiên
gần đây. Điều này cho thấy khả năng cho tín hiệu mua
trở lại đang lớn dần.
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Vhỉ số HNX-Index đứng ở mức 73,73 điểm, tăng 1,09
điểm (1,50%). Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức
tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,77
điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi
kéo HNX-Index tăng 0,25 điểm. Tiếp sau đó là SHB và
VCG tăng lần lượt 0,1109 điểm và 0,1105 điểm. HNX-
Index chững lại đà hồi phục và có thể sẽ tiếp tục test
ngưỡng 69 – 72 điểm. HNX-Index có nhiều khả năng
hồi phục mạnh. 

76 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 20/05/2014

Phiên giao dịch sáng nay diễn ra một cách thận trọng khi đón nhận nhiều thông tin quan trọng, trong đó có
khai mạc kỳ họp Quốc hội và xét xử “bầu Kiên”. Thị trường đã không phản ứng quá xấu, nhưng cũng diễn ra
trong trạng thái thăm dò. Trong phiên giao dịch thứ 2 của tuần này, thị trường chứng khoán đang diễn biến
theo chiều hướng tăng điểm, nhiều cổ phiếu dư mua trần hôm qua tiếp tục tăng. Đây đang là phiên tăng điểm
thứ 3 liên tiếp của cả VN-Index và HNX-Index.
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Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 20/5 do cổ phiếu năng lượng kéo xuống và khi thị
trường Thái Lan giảm mạnh nhất trong gần 2 tuần do quân đội nước này ban bố tình trạng thiết quân luật. Lúc
15h08 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 139,08 điểm, với
7/10 nhóm ngành giảm. Chỉ số chứng khoán SET Index của Thái Lan giảm 1,1%, hướng tới phiên giảm mạnh
nhất kể từ ngày 8/5, khi quân đội nước này bất ngờ ban bố tình trạng thiết quân luật trong bối cảnh cuộc
khủng hoảng chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt và có thể đưa nước này đến suy thoái. Chứng khoán Nhật
Bản hồi phục 0,3% sau khi xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng. Chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,2%
trong khi chứng khoán Australia tăng 0,2% và chứng khoán New Zealand giảm 0,6%. Chứng khoán Trung
Quốc giảm 0,1%, còn chứng khoán Hồng Kông giảm 0,6%.

NHẬN ĐỊNH  

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.

Trang 4

Hôm nay thị trường đón nhận nhiều thông tin quan trọng từ phiên xét xử vụ án Nguyễn Đức Kiên, khai mạc kỳ
họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII. Nhiều nhà đầu tư chờ đợi những thông tin từ cơ quan lập pháp cao nhất trước
những diễn biến về tình hình Biển Đông gần đây. Nguyên ngân đã làm thị trường bốc hơi hàng tỷ USD vốn
hóa trong các phiên giao dịch trước đó. Dòng tiền tiếp tục tập trung mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ trên cả
2 sàn. Tổng khối lượng giao dịch thị trường đạt hơn 179 tỷ đồng, tương ứng với giá trị hơn 1.900 tỷ đồng. Với
sự hỗ trợ tích cực từ nhóm bất động sản và khoáng sản, thị trường đã vượt qua thách thức trong phiên chiều
khi VN-Index test thành công ngưỡng cản 535 điểm. Các cổ phiếu như FLC, HQC, AGR, BGM, CLG, DLG,
VHG… đã tăng trần hàng loạt và có giao dịch rất mạnh. Cổ phiếu FLC khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt
hơn 13,33 triệu đơn vị và vẫn còn dư mua giá trần lên tới 1,04 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, các cổ phiếu như
DCS, PVX, PVG, VCG, SHB, KLS… đã đua nhau bứt phá. Ba cổ phiếu DCS, PVX và PVG đã được kéo lên
mức giá trần. Dường như bữa tiệc mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đã bắt đầu đến thời kỳ thoái trào.
Chiều nay không có thêm bao nhiêu vốn được đổ vào mua và đây cũng là một trong những lý do quan trọng
khiến rổ blue-chips của HSX èo uột. Nguyên nhân không phải khối ngoại tăng bán, mà là giảm mua cực
mạnh. Quy mô mua vào qua khớp lệnh tại HSX đã giảm 60% về khối lượng và 61% về giá trị so với phiên
trước. Mặt bằng giá hôm nay của rổ VN30 khó có thể coi là quá cao hơn so với hôm qua, nên việc khối ngoại
dừng mua hẳn là có lý do khác chứ không phải do giá.

Thị trường đang đón nhận những tín hiệu tăng điểm trong 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, trước những sự kiện
kinh tế- chính trị - xã hội đang diễn ra rủi ro giảm điểm vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra. Chúng tôi khuyến nghị
nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng ở giai đoạn này. Nhịp phục hồi ở các phiên kế tiếp là cơ hội giảm tỷ
trọng cổ phiếu về mức an toàn.

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.




