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Xác định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là nhiệm vụ trong tâm trong năm 2014,
thành phố Hà Nội sẽ dành khoảng 376 tỷ đồng hỗ trợ thị trường, thực hiện các giải pháp
đa dạng, linh hoạt nhằm kích cầu tiêu dùng, giải quyết hàng tồn kho. Cụ thể, thông qua
thực hiện giải ngân hơn 300 tỷ đồng cho các doanh nghiệp dự trữ 10 nhóm hàng hóa
thiết yếu để thực hiện có hiệu quả chương trình bán hàng bình ổn giá các mặt hàng thiết
yếu trên địa bàn Thành phố với mục tiêu bình ổn giá không để sốt giá. 
Thành phố Hà Nội cũng sẽ dành 40 tỷ đồng cho công tác xúc tiến thương mại tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia, tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản
phẩm.

Hà Nội "tung" 376 tỷ đồng hỗ trợ thị trường, kích cầu

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

Lên kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất SEB: lợi nhuận thụt lùi

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội đạt 801 triệu USD 

Ông Lê Mạnh Hùng, tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV), cho biết
đang lên kế hoạch mở rộng tối đa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong khi chờ sân bay
Long Thành được triển khai trong mười năm tới. Nhà ga quốc tế sẽ mở rộng cánh phải
và cánh trái để tăng thêm 40 quầy làm thủ tục, nhà ga quốc nội nối dài thêm như nhà ga
T1 Nội Bài được thêm 3.900m2. Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã đạt ngưỡng 20 triệu lượt
khách từ cuối năm 2013, sớm hơn tính toán theo thiết kế là đến năm 2015, lúc cao điểm
lên đến 550 chuyến/ngày. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trong một cuộc họp đã đề
nghị ACV nên kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục như sân đỗ ôtô, xe máy...

SMC chỉ đặt kế hoạch tăng trưởng 5% cho năm 2014

AGF: Điều chỉnh BCTC quý 4, giảm lỗ từ 16,7 tỷ xuống
13,17 tỷ đồng 

Năm 2014, ngành thép vẫn còn nhiều khó khăn và sẽ có
nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, SMC chỉ đề ra mức tăng
trưởng khoảng 5% so với năm 2013. Sự tăng trưởng này
chủ yếu do sản lượng tăng thêm từ nhà máy mới ở Tân
Tạo. Cụ thể, SMC đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ
750.000 tấn thép các loại, tổng doanh thu khoảng 10.000
tỷ đồng, lợi nhuận 50 tỷ đồng và cổ tức 12%. Trong 2
tháng đầu năm nay, SMC mới tiêu thụ ước đạt 100.000
tấn, thấp hơn 5% so với cùng kỳ 2013. 

CTCP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB) đặt kế
hoạch doanh thu năm 2014 là 104,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế 19 tỷ đồng, cổ tức 15%, trong khi năm 2013 đạt 108,8
tỷ đồng doanh thu và 44,255 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế,
lợi nhuận trên mỗi cổ phần là 3.542 đồng. Trước đó, năm
2012, SEB đạt 128,2 tỷ đồng doanh thu, 70,4 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế, lợi nhuận trên mỗi cổ phần đạt 5.638
đồng.

Cục Thống kê Thành phố Hà Nội cho biết: Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố
tháng 2 đạt khoảng 801 triệu USD, bằng 92,4% so với tháng trước và tăng 33,9% so
cùng kỳ Trong đó xuất khẩu địa phương tăng 94 3% Như vậy hai tháng đầu năm 2014

Sau khi đính chính lại, giá vốn quý 4 của AGF giảm 4,7 tỷ
đồng, xuống còn 730,5 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận gộp tăng
lên tương ứng đạt gần 94 tỷ đồng Trong khi đó các chỉ
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Theo Sách Trắng ODA 2013 của Nhật Bản, Việt Nam là nước nhận viện trợ phát triển
(ODA) lớn nhất với 1,64 tỷ USD. Xếp thứ hai trong danh sách là Afghanistan với 873
triệu USD, Ấn Độ là 704 triệu USD và Iraq 360 triệu USD. Trong khu vực ASEAN,
Campuchia đứng thứ 7 trong các nước nhận ODA từ Nhật Bản, Myanmar và Lào lần lượt 
đứng thứ 17 và 18. Sách Trắng ODA năm 2013 cũng nhấn mạnh nguồn vốn ưu đãi từ
Nhật Bản sẽ giúp các nước ASEAN đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hẹp khoảng
cách với các nước phát triển trong quá trình hội nhập. Phía Nhật hy vọng Việt Nam nỗ
lực và triển khai hiệu quả hơn nguồn vốn ODA để tạo thuận lợi cho các công ty Nhật Bản
hoạt động tại nước ngoài.

Dow Jones 16,272.65

Việt Nam đứng đầu danh sách nhận ODA Nhật BảnTAG đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2014 tăng hơn 5 lần

Kinh tế HongKong dự kiến tăng tốc trong năm 2014

cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 94,3%. Như vậy, hai tháng đầu năm 2014,
kim ngạch xuất khẩu đạt 1.668 triệu USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ xuất khẩu địa
phương tăng 11,6%). Trong tháng 2, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng, chỉ có
hai nhóm hàng giảm là hàng nông sản (giảm 13,8%), linh kiện máy tính và thiết bị ngoại
vi (giảm 29,9%).

lên tương ứng, đạt gần 94 tỷ đồng. Trong khi đó, các chỉ
tiêu về chi phí và doanh thu trên báo cáo kết quả kinh
doanh đều không đổi. Kết quả, AGF chỉ thua lỗ 13,17 tỷ
đồng thay vì 16,7 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2013, lợi nhuận
của AGF vẫn giữ nguyên ở mức 21 tỷ đồng, giảm 38% so
với năm trước.

8.95

S&P 500

ĐHCĐ bất thường CTCP Thế giới số Trần Anh. Ông
Kanetaka Hideki, người đại diện cho Nojima Corporation,
nhà đầu tư đến từ Nhật Bản mới mua 10% cổ phần trong
đợt phát hành riêng lẻ của TAG, đã được bầu bổ sung vào
HĐQT TAG. Đại hội cũng thông qua kế hoạch bổ sung
ngành nghề kinh doanh là các dịch vụ thông tin qua điện
thoại và chỉ tiêu kinh doanh năm 2014, với doanh thu dự
kiến đạt 2.436,53 tỷ đồng, LNST 7,1 tỷ đồng. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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S&P 500 đạt kỷ lục sau thông điệp của Yellen

Bộ trưởng tài chính của Đặc khu hành chính, ông John Tsang, cho biết kinh tế Hong
Kong có thể tăng trưởng 3-4% trong năm nay, nhỉnh hơn so với mức 2,9% của năm
2013. Trong quý 4/2013, tổng sản phẩm quốc nội củađặc khu này cũng bứt phá với tốc
độ nhanh nhất trong năm ở mức 1,1%. Trong dự toán ngân sách cho năm 2014,
HongKong đã đưa ra một loạt các biện pháp hỗ trợ cho người dân với tổng số tiền lên tới
20 tỷ đô la HongKong, tương đương 2,6 tỷ USD, trong đó bao gồm cả cắt giảm thuế và
trợ cấp xã hội.
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9,580.73

14,841.07

S&P 500 đã đạt mức kỷ lục lúc đóng cửa sàn ngày thứ Năm sau khi chủ tịch Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (Fed), bà Janet Yellen nói thời tiết xấu có vẻ là nguyên nhân của tình hình
kinh tế yếu ớt gần đây ở Mỹ. Điều này khiến rất nhiều nhà đầu tư nhẹ nhõm vì đã ủng hộ
quan điểm tương tự. S&P 500 đã vượt ngưỡng kháng cự 1848,36 và đóng cửa ở
1854,29 điểm, tăng 0,49%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,46% đóng
cửa ở mức 16.272,65 điểm. Nasdaq Composite tăng 26,869 điểm đến mức 4.318,933
điểm lúc cuối ngày. Cả năm S&P 500 đã tăng 0,3%.
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VN-Index dừng lại ở mức 586,48 điểm, tăng 1,69 điểm (0,29%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 119,409 triệu đơn vị, trị giá 2.241,7 tỷ đồng.
Toàn sàn có 137 mã tăng, 88 mã giảm và 79 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 1,07 điểm (0,16%) lên mức 663,81 điểm, với 13 mã
tăng giá, 16 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Các cổ phiếu như CII,
DRC, MSN, HSG, FPT, MSN… đã giữ vững được sắc xanh và góp
phần kéo VN-Index lên trên mốc tham chiếu. Chiều ngược lại, sắc đỏ
vẫn bao trùm các mã như VIC, VNM, SSI, STB, HAG… Trong đó, mã
SSI và HAG đã giảm nhẹ và đều khớp lệnh trên 5 triệu đơn vị. Ở nhóm
cổ phiếu vừa và nhỏ, các cổ phiếu như ITA, KBC, FLC, HQC, HAR…
đều đồng loạt tăng giá. Khép phiên giao dịch, ITA tăng 3,8% lên 8.300
đồng/CP và khớp được hơn 7,27 triệu đơn vị. SAM tăng 3,4% lên
12.200 đồng/CP và cũng khớp được 4,84 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng
mạnh nhất trên HOSE là BT6 tăng 600 đồng (+6,98%) lên 9.200
đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 95.660 đơn vị.

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

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 8,8 triệu đơn vị, mua vào
9,3 triệu đơn vị, trong đó mã CTG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 1.557.980 đơn vị (chiếm 72,9% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 744,238 đơn vị và mua vào 1.353.250
đơn vị, trong đó mã VCG bị khối trên HNX ngoại bán ra nhiều nhất với
283.550 đơn vị (chiếm 4,4% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 83.200 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 83,12 điểm, tăng 0,49 điểm (0,59%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 77,346 triệu đơn vị, trị giá 731,590 tỷ đồng.
Toàn sàn có 141 mã tăng, 80 mã giảm và 155 mã đứng giá. Lúc này,
chỉ số HNX30-Index tăng 1,24 điểm (0,75%), lên mức 166,08 điểm, với 
13 mã tăng, 8 mã giảm và 9 mã đứng giá. Đáng chú ý nhất trên sàn
HNX, mã PVX đã tăng kịch trần và khớp lệnh tới 12,78 triệu đơn vị,
trong khi vẫn còn dư bán giá trần hơn 4,33 triệu đơn vị. Bên cạnh đó,
các cổ phiếu có tính dẫn dắt như SHB, SHS, VCG, KLS… cũng đã
tăng giá. SHB tăng 3,3% lên 9.300 đồng/CP và khớp được 7,88 triệu
đơn vị. VCG tăng nhẹ 1,3% lên 15.400 đồng/CP và cũng khớp được
6,49 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các mã ACB, VGS, NTP, PGS…
tiếp tục lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Mã PVS giảm 0,3% xuống
29.400 đồng/CP và khớp được 1,56 triệu đơn vị.
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Phục hồi thành công ở thời điểm đóng cửa, chốt phiên
Vn-index xanh nhẹ 1.69 điểm lên 586.48 điểm. MSN
tăng điểm là động lực chính giúp Vn-Index thoát giá đỏ.
Nhà đầu tư thận trọng khiến thanh khoản giảm đứng ở
mức thấp nhất trong 4 phiên gần đây. Tổng khối lượng
giao dịch đạt hơn 119 triệu đơn vị, tương đương giá trị
giao dịch đạt hơn 2200 tỷ đồng. Đứng trước ngưỡng
kháng cự 590 điểm, nhà đầu tư không còn hưng phấn
như phiên trước đó. Ba cây nến ở 3 phiên gần đây với
biến động giá loanh quanh ngưỡng 590 điểm co thấy
thị trường đang giằng co mạnh. Dải Bollinger mở rộng
lên phía trên nhưng tốc độ mở khá hẹp. Chỉ báo STO
vẫn trong ngưỡng quá mua vẫn cho tín hiệu điều chỉnh.
Điểm tích cực là chỉ báo MFI vẫn đang tăng mạnh vào
vùng quá mua cho thấy dòng tiền vẫn mạnh mẽ. Hiện
tại, ngưỡng kháng cự 590 điểm vẫn là ngưỡng mà
đường giá phải thử thách trong phiên đầu tuần tới với
biến động giằng co mạnh. 
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Cũng được phục hồi ở những phút đóng cửa, HNX-
Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần và cuối tháng
2 đảo chiều tăng nhẹ. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.49
điểm lên 83.12 điểm. Thanh khoản phiên nay sụt giảm
đáng kể so với phiên trước đó với tổng giá trị giao dịch
đạt hơn 730 tỷ đồng. Một loạt các cổ phiếu dẫn dắt
đóng cửa đồng loạt hỗ trợ kéo chỉ số xanh trở lại như
PVX, SHB, BVS, KLS…HNX-index phiên nay đã chinh
phục thành công ngưỡng 83 điểm, tuy nhiên thanh
khoản lại sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng duy trì.
Sau phiên giảm nhẹ trước đó, đường giá tiếp tục đi lên
trong phiên nay nhưng độ dốc lên khá thoải. Dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là điểm tích cực,
tuy nhiên STO vẫn đang trong vùng quá mua nên áp
lực điều chỉnh vẫn xảy ra. Các chỉ báo MACD và RSI lại
vận động hẹp cho thấy xu thế giằng co diễn ra trong
phiên tới. Dự báo tuần kế tiếp, đường giá tiếp tục test
ngưỡng 83 điểm với biến động mạnh. Với sự hỗ trợ
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, HNX-Index có thể chinh
phục được ngưỡng này và tiến tới ngưỡng 85 điểm.

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm nhẹ trong phiên cuối tuần khi đồng Nhân dân tệ giảm giá trong bối cảnh có những
lo ngại về việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản mất đi 0,9%, trong
khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc trượt giảm 0,4% giá trị. Cùng chiều, chỉ số NZX 50 của New Zealand suy
yếu 0,3% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,2% giá trị. Nhân dân tệ giảm tới 0,9% xuống 6,1808 Nhân
dân tệ/USD, mức giảm nhiều nhất kể từ năm 2007, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra hiện tượng thoái
vốn tại Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường tiếp tục lo ngại về sự giảm tốc của Trung Quốc sau khi các ngân
hàng hạn chế cho vay đối với lĩnh vực bất động sản. Lúc 13h12 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 137,92 điểm. Chỉ số này có lúc tăng 0,2% trước đó. Những cổ phiếu
nổi bật: Cổ phiếu của Agricultural Bank of China giảm 1,2% khi chỉ số Hang Seng China Enterprises Index của
các cổ phiếu đại lục niêm yết trên thị trường Hồng Kông giảm 0,7%. Cổ phiếu của James Hardie Industries Plc
tăng 6,1% sau khi công ty cung cấp vật liệu xây dựng này của Australia công bố lợi nhuận tăng trong quý
trước. Cổ phiếu của Foster Electric Co. giảm 12%, mã giảm mạnh nhất trong số các cổ phiếu thuộc chỉ số
Topix của Nhật Bản, sau khi hãng sản xuất thiết bị âm thanh này hạ dự báo lợi nhuận.
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Thị trường thận trọng sau phiên bán mạnh trên 2 sàn trước đó. Tuy nhiên lực cầu tăng mạnh cuối phiên đã
giúp cả 2 chỉ số lấy lại được sắc xanh. Chốt phiên cuối tuần cũng là phiên cuối cùng của tháng 2, Vn-index
đứ t i 586 48 điể HNX I d hi h h đ ỡ 83 điể lê 83 12 điể S hâ hó h ẫ
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Tuy tâm lý giao dịch chưa xấu đi, nhưng rủi ro thị trường đảo chiều vẫn có thể xảy ra. Xác suất của kịch bản
tăng/giảm là 50/50. Trong quá trình thị trường test đỉnh cũ, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị
trường. Nhà đầu tư canh bán ra những cổ phiếu đã tăng mạnh và duy trì tỷ trọng cổ phiếu / tiền mặt hợp lý,
mức được đánh giá thận trọng là 30/70. 

đứng tại 586.48 điểm, HNX-Index chinh phục được ngưỡng 83 điểm, lên 83.12 điểm. Sự phân hóa mạnh vẫn
diễn ra và nhóm cổ phiếu dẫn dắt chi phối thị trường. Điều đáng lo ngại là thanh khoản sụt giảm mạnh với khối
lượng giao dịch chưa được 50% so với trung bình 20 phiên gần đây ( 130 triệu đơn vị). 

Trang 4

Phần lớn thời gian giao dịch trên 2 sàn phiên nay đều khá thận trọng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn MSN, BVH,
VNM là động lực kéo chỉ số ở phiên nay. Kịch bản lại lặp lại, mỗi lần thị trường sụt giảm sau đợt tăng mạnh
với áp lực điều chỉnh gia tăng thì nhóm cổ phiếu này lại được kéo lên để giữ nhịp thị trường. Phiên hôm nay
cũng không ngoại lệ. Thêm nữa, sự phân hóa mạnh vẫn diễn ra với một vài cổ phiếu trong nhóm ngân hàng
vẫn tăng tốt. Lực cầu ở giá thấp vẫn rất tốt và phiên nay không xảy ra tình trạng bán mạnh. Tuy nhiên, đợt
đóng cửa ATC, khối lượng lớn cổ phiếu bán ra xuất hiện ở nhiều cổ phiếu Bluechips như VIC, VNM, GAS và
BVH khiến giá sụt giảm mạnh so với mức tăng trong phiên, kéo Vn-Index mất 5 điểm vào phút cuối cùng. VN-
Index đóng cửa vẫn tăng, nhưng mất phần lớn động lực của mức phục hồi cuối đợt khớp lệnh liên tục. Chỉ số
này chỉ còn trên tham chiếu 0,29% dù giây cuối cùng trước khi chốt phiên, mức tăng vẫn là 1,12%. Chênh lệch
là quá lớn. Lực đỡ chính trên sàn Hose chỉ còn MSN khi đóng cửa tăng 4.08% so với tham chiếu. Nhóm cổ
phiếu biến động tốt là CTG, FPT, DRC, HSG, PVD. Trong khi bên sàn HNX, nhóm cổ phiếu dẫn dắt phục hồi
tốt về cuối phiên, thậm chí tăng mạnh như PVX, SCR, VCG, SHS. Với diễn biến thận trọng như phiên nay thì
khả năng thị trường sớm đảo chiều ngắn hạn sẽ xảy ra với xác suất cao hơn. Trong tuần kế tiếp, Vn-Index sẽ
gặp thử thác trước ngưỡng kháng cự 590 điểm và HNX-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 83 điểm. Chúng tôi cho
rằng, thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh trong thời gian tới và áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục xảy ra. Việc test
đỉnh này sẽ là một quá trình và cần một khoảng thời gian hấp thụ. 

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.




