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Theo Bộ Tài chính, 2 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 129.870
tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; trong khi chi NSNN ước đạt trên 150.000 tỷ đồng,
tăng 4,3%. Như vậy, 2 tháng đầu năm, bội chi ngân sách ước khoảng 20.200 tỷ đồng,
bằng 9% dự toán năm. Cụ thể, tổng thu NSNNtháng 2 ước đạt 49.600 tỷ đồng, luỹ kế
thu 2 tháng ước đạt 129.870 tỷ đồng, bằng 16,6% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ
của năm 2013. Trong đó, thu nội địa 2 tháng ước đạt 93.465 tỷ đồng, bằng 17,3% dự
toán, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 17,8%).
Thu từ dầu thô ước đạt 17.005 tỷ đồng, bằng 20% dự toán, giảm 3,2% so với cùng kỳ
năm 2013.

Bội chi ngân sách 2 tháng đầu năm ước 20,2 nghìn tỷ đồng 

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

Thanh Hóa: Gần 45 nghìn lao động làm việc tại các doanh nghiệp FDI FCM sẽ huy động 142 tỷ đồng để đầu tư sản xuất

Năm 2013 có 19 tỉnh, thành phố đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD 

Đến nay, Thanh Hóa có 13 Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu
hút 44.948 người lao động làm việc. Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, tình hình đời sống,
việc làm tại các DN FDI tương đối ổn định, các DN bảo đảm chi trả tiền lương, tiền
chuyên cần, phụ cấp xăng xe và các khoản tiền phụ cấp khác cho NLĐ đúng kỳ; có chế
độ hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong việc thực hiện các chính
sách, quyền lợi và nghĩa vụ của công nhân, người lao động, hiện có 44.948/46.364 NLĐ
của 13 DN FDI tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đạt tỷ lệ
97%. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt từ 2.900.000 đồng đến 4.100.000
đồng/người/tháng.

Hết tháng 1, HRC hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu

Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 cung cấp 12 tỷ kWh cho lưới
điện

Trong quý I/2014, HRC lên kế hoạch 72 tỷ đồng tổng
doanh thu và 15 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hết tháng
1/2014, HRC đã khai thác được 110,5 tấn, thu mua được
118 tấn và giao bán 182,5 tấn, doanh thu 9,1 tỷ đồng,
tương ứng hoàn thành 60% kế hoạch. Trong tháng 2/2014,
HRC tiếp tục tận thu mủ diện tích vườn cây chưa rụng lá,
thu gom vật tư và thực hiện công tác phòng chống cháy
trên vườn cây trước khi nghỉ khai thác mủ. 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Khoáng sản
FECON tổ chức vào ngày 1/3 đã thông qua đề xuất phát
hành 14,2 triệu cổ phần. Trong đó, FCM sẽ phát hành ra
13,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 800.000 cổ
phiếu cho cán bộ công nhân viên. Với mức giá phát hành
10.000 đồng/cp, FCM dự kiến sẽ thu về 142 tỷ đồng sau
phát hành. Công ty dự kiến sẽ sử dụng số tiền này để tài
trợ cho dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng
cao năng lực sản xuất.

Theo Bộ công thương, trong năm 2013 có 19 tỉnh, thành đã đạt được mức kim ngạch
xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở lên trong năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu của các địa

ỷ ế ổ ấ ẩ ả

Từ khi vận hành thương mại phát điện đến nay, Nhà máy
Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã sản xuất đạt mốc 12 tỷ kWh
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Báo cáo mới nhất của Bộ Công thương cho thấy sản lượng xăng dầu sản xuất của Việt
Nam trong tháng 2 đạt 550,3 nghìn tấn, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng
dầu thô khai thác ước đạt 1,4 triệu tấn, giảm 3,7% so với tháng 1 nhưng tăng 8,9% so
cùng kỳ năm 2013; sản lượng khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,8 tỷ mét khối, bằng với sản
lượng của tháng 1 nhưng tăng 13,9% so với cùng kỳ; sản lượng khí hóa lỏng ước đạt 64
nghìn tấn, giảm 3,0% so với tháng 1 nhưng tăng 18,6% so với cùng kỳ. Tính chung 2
tháng đầu năm, sản lượng dầu thô khai thác tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước lên 2,9
triệu tấn, sản lượng khí đốt thiên nhiên tăng 1,1% lên 1,7 tỷ m3, sản lượng LPG tăng
12,4% lên 130 nghìn tấn, sản lượng xăng dầu các loại tăng 3,6% lên 1.103,3 nghìn tấn.

Dow Jones 16,168.03

Sản xuất xăng dầu tháng 2 tăng 8,5% so với cùng kỳSCL: Chủ tịch muốn chi khoảng 30 tỷ để gom cổ phiếu

Đồng rúp mất giá kỷ lục

phương này đạt 115,8 tỷ USD, chiếm 87,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước (132,13
tỷ USD). 3 khu vực có nhiều địa phương “xuất khẩu tỷ USD” nhất trong cả nước là khu
vực Đông Nam bộ, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực đồng bằng sông
Hồng. Với khu vực Đông Nam bộ, đứng đầu về xuất khẩu của khu vực này nói riêng
cũng như cả nước nói chung là TP.HCM với kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt 29,5 tỷ
USD, giảm 3,0% so với năm 2012. Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 43,4 tỷ USD, 5 địa
phương thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng là Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng
Yên, Hải Dương đều thuộc danh sách “xuất khẩu tỷ USD”...

điện cung cấp cho lưới điện quốc gia. Tính từ đầu năm
đến nay, Nhà máy đã sản xuất gần 900 triệu kWh điện, đạt
77% kế hoạch quý 1 và phấn đấu đạt mốc 4 tỷ kWh cung
cấp cho hệ thống điện lưới quốc gia trong năm 2014. Theo
đánh giá, với công suất sản xuất điện ổn định như hiện
nay, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 sẽ duy trì cung cấp
khoảng 5-6% lượng điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

S&P 500

Nhằm phục vụ cho nhu cầu cá nhân, ông Kiều Văn Mát đã
đăng ký mua 1 triệu cp SCL từ ngày 6/3 đến ngày 28/3.
Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Theo
thông báo SCL vừa công bố, HĐQT Công ty đã thống nhất
trả cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ 4,5% bằng tiền mặt. Danh
sách cổ đông được hưởng cổ tức sẽ chốt trong tháng
3/2014. Cuối tháng 1 vừa qua, Công ty đã bất ngờ công bố
mức lãi trong quý IV/2013 lên tới 22,2 tỷ đồng, trong khi
cùng kỳ lỗ 5,6 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Vàng chạm đỉnh của nửa năm vì chính biến Ukraine 

Đồng rúp Nga đã bị mất giá kỷ lục trong lịch sử tài chính nước này khiến ngân hàng
Trung ương Nga phải nâng mạnh lãi suất thêm 1,5% (từ 5,5 lên 7%) nhằm giúp đồng rúp
ổn định hơn và ngăn chặn lạm phát. 10h sáng ngày 3-3, đồng rúp mất giá 2%, xuống
36,35 rúp đổi 1 USD. Đống tiền này cũng mất zgiá 1,2% so với đồng euro (51,2 rúp đổi 1
euro). Sáng 3-3, ngay phiên giao dịch đầu tiên, chỉ số chứng khoán Micex (chỉ số chứng
khoán chính ở Nga) đã giảm 5% và nhanh chóng giảm sâu chỉ sau hơn 1 giờ hơn 9%.-13.72
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Vàng lên giá 2% trong phiên đầu tuần do chính biến tại Ukraine làm tăng sức hấp dẫn
của các tài sản phòng thủ. Giá vàng giao tháng Tư nhảy 28,7USD, tương ứng 2,2%, lên
1.350,3USD/oz trên sàn Comex tại sở giao dịch New York Mercantile. Đây là đỉnh cao
nhất kể từ 28/10 đối với các hợp đồng phổ biến, theo số liệu của FactSet. Giữa phiên, đã
có lúc giá vàng chạm mốc 1.355USD. Sáng nay 6:51 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao
ngay trên sàn Kitco đứng tại 1.350,3USD/oz, tăng 22,2USD, tương đương 1,7% so với

95.86

57.58 4,348.45

(Cập nhật 16h50' ngày 04/03/2014)

2,071.47-3.76Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

chốt phiên trước.
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Số cp tăng giá
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Số cp giảm giá
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VN-Index dừng lại ở mức 569,97 điểm, giảm 3,41 điểm (-0,59%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 125,572 triệu đơn vị, trị giá 1.958,47 tỷ đồng.
Toàn sàn có 108 mã tăng, 112 mã giảm và 84 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 5,16 điểm (-0,8%) xuống còn 638,79 điểm, với 7 mã
tăng giá, 19 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Mặc dù nhiều cổ phiếu
lớn trên sàn HOSE như CII, DRC, SSI, PPC… đã đồng loạt tăng giá
trở lại, tuy nhiên, áp lực giảm điểm từ nhiều cổ phiếu lớn khác vẫn quá
lớn và khiến chỉ số VN-Index chưa thể đảo chiều tăng điểm trở lại.
Chiều ngược lại, hàng loạt mã bluechips như VNM, MSN, BVH, HAG,
GAS, BID… vẫn chìm trong sắc đỏ. Về phía giao dịch, thanh khoản
mạnh nhất trên sàn HOSE vẫn thuộc về mã ITA. Khép phiên giao dịch,
ITA giảm nhẹ 100 đồng xuống 7.800 đồng/CP và khớp lệnh hơn 9,88
triệu đơn vị. Trong khi đó, FLC gây được bất ngờ khá lớn khi bật tăng
tới 600 đồng (5%) lên 12.600 đồng/CP và cũng khớp được 9,5 triệu
đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 9,9 triệu đơn vị, mua vào
gần 4,8 triệu đơn vị, trong đó mã LCG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 819.470 đơn vị (chiếm 11,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên
HNX, khối ngoại bán ra 3.449.736 đơn vị và mua vào 1.847.200 đơn
vị, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
2.065.800 đơn vị (chiếm 14,5% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 766.200 đơn vị. 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 80,35 điểm, giảm 0,11 điểm (-0,14%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 71,926 triệu đơn vị, trị giá 676,000 tỷ đồng.
Toàn sàn có 108 mã tăng, 118 mã giảm và 151 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,46 điểm (-0,29%), xuống còn 158,8 điểm, với 10
mã tăng, 15 mã giảm và 5 mã đứng giá. Cuối phiên giao dịch, hàng
loạt các cổ phiếu như VND, VCG, VGS, HUT, BVS… đã tăng giá và
giúp đà giảm của chỉ số HNX-Index được thu hẹp lại đáng kể. Mã VCG
tăng mạnh 500 đồng lên 14.800 đồng/CP và khớp lệnh hơn 5,23 triệu
đơn vị. Mã PVX tăng 100 đồng lên 4.500 đồng/CP và khớp được hơn
10,84 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã SHB tiếp tục giảm nhẹ 100 đồng
xuống 8.900 đồng/CP và khớp lệnh lên tới 14,2 triệu đơn vị.
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Áp lực bán vẫn gia tăng trong phiên hôm nay, chốt
phiên Vn-Index để mất 3.41 điểm xuống 569.97 điểm.
Thanh khoản phiên nay sụt giảm so với phiên trước
nhưng vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối lượng giao
dịch đạt hơn 125 triệu đơn vị, tương đương với giá trị
giao dịch đạt hơn 1900 tỷ đồng. Cầu giá thấp đã quay
trở lại ở một số nhóm cổ phiếu, tiêu biểu là HCM và
SSI, tuy nhiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn giảm
điểm là nguyên nhân khiến chỉ số vẫn giữ sắc đỏ. Kết
thúc phiên bằng cây nến đỏ và nhỏ thể hiện trạng thái
giằng co của nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ 565
điểm đã phát huy vai trò của nó khi chỉ số đóng cửa
trên mức này. Một loạt các chỉ báo vẫn suy yếu mạnh
như RSI và MFI, bên cạnh đó chỉ báo MACD tiếp tục
cắt xuống dưới đường tín hiệu với độ rơi thẳng đứng
cho tín hiệu bán. Tuy nhiên, đường giá hiện đang được
hỗ trợ bởi dải giữa của Bollinger, đồng thời STO đang
giảm mạnh về vùng quá mua nên mở ra cơ hội phục
hồi trong các phiên tới. Chúng tôi nhận thấy rằng thị
trường bắt đầu điều chỉnh, tuy nhiên nhịp phục hồi kỹ
thuật vẫn có thể xảy ra trong các phiên tới, ngưỡng hỗ
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Giảm mạnh đầu phiên nhưng phục hồi khá tốt về cuối
phiên đã giúp chỉ số này đóng cửa ở mức cao trong
ngày, tuy nhiên vẫn để giảm điểm nhẹ. Chốt phiên,
HNX-Index để mất 0.11 điểm xuống 80.35 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh với giá trị giao dịch đạt hơn 670
tỷ đồng. Về cuối phiên thị trường khá cân bằng với 108
mã tăng điểm, 118 mã giảm điểm và 75 mã đứng giá.
Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho xu thế thị trường điều
chỉnh. Chỉ báo MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín
hiệu và gia tăng khoảng cách với đường này. Bên cạnh
đó RSI vẫn tiếp tục giảm sau khi giảm mạnh ở phiên
trước đó. MFI đang giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn
rút ra khỏi thị trường. Phiên hôm nay, đường giá có lúc
chạm ngưỡng 79.15 cũng là ngưỡng tại dải giữa của
Bollinger cho thấy đường giá tạm thời được hỗ trợ tại
ngưỡng này. Bên cạnh đó, việc STO giảm mạnh về
vùng quá mua hỗ trợ đường giá có cơ hội phục hồi kỹ
thuật tại ngưỡng này. Dải Bollinger đang co hẹp lại cho
thấy trạng thái giằng co sẽ còn duy trì trong các phiên
tới. Ngưỡng hỗ trợ với đường giá hiện tại là 78-80
điể

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 hồi phục sau 2 phiên giảm khi nhà đầu tư bình tĩnh trở lại để đánh giá cuộc khủng
hoảng tại Ucraina và khi quốc hội Trung Quốc chuẩn bị khai mạc kỳ họp vào ngày 5/3. Lúc 13h27 giờ Việt
Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 137,01 điểm. Thị trường đang cân
nhắc thiệt hơn giữa những dấu hiệu về sự phục hồi kinh tế toàn cầu và căng thẳng tại khu vực Crimea sau khi
Ucraina nói Nga đã đưa 16.000 quân đến khu vực này và các lực lượng của Nga đang đe dọa sẽ bắt giữ các
tàu chiến của Ucraina. Đồng Yên của Nhật Bản đã giảm giá trở lại vào chiều ngày 4/3 sau tin Tổng thống Nga
Vladimir Putin ra lệnh cho quân đội ở phía tây của Nga trở lại căn cứ. Theo các nhà phân tích, đây chính là cơ
hội để mua vào. “Cuộc khủng hoảng này có thể được giải quyết mà không cần đến súng đạn, với kết quả là
Crimea sẽ trở thành một phần của Nga và sẽ không có chiến tranh,” theo một chuyên gia của hãng Allianz
Global Investors. Còn tại Trung Quốc, quốc hội nước này sẽ bắt đầu họp vào ngày mai, tại đây Chủ tịch Tập
Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường có thể cam kết cho thị trường đóng vai trò “quyết định” trong nền kinh
tế. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Mitsubishi Estate Co. tăng 2,2% trên thị trường Tokyo khi cổ phiếu
các công ty bất động sản Nhật Bản dẫn đầu mức tăng của chỉ số Topix. Cổ phiếu của Tencent Holdings Ltd.,
công ty Internet lớn nhất Châu Á, tăng 2,7% khi chứng khoán Hồng Kông tăng trở lại sau khi có phiên giảm
mạnh nhất trong vòng 1 tháng. Cổ phiếu của AGL Energy Ltd. giảm 2,5% trên thị trường Sydney sau khi thỏa
thuận trị giá 1,51 tỷ Đôla Australia của hãng nhằm mua lại các nhà máy điện tại bang đông dân nhất Australia
bị một cơ quan chống độc quyền phản đối.
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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.

Áp lực bán sẽ chưa dừng lại với rủi ro thị trường tiếp tục giảm điểm đang tăng cao. Chúng tôi khuyến nghị nhà
đầu tư còn giữ tỷ trọng cổ phiếu cao nên bán ra trong các phiên phục hồi tới và chờ thị trường cân bằng trở
lại. Việc mua vào trở lại có thể được xem xét khi giá đã hình thành mặt bằng mới với thanh khoản tăng dần.  

Áp lực bán có phần giảm bớt hơn so với phiên trước khi cả 2 chỉ số đều phục hồi so với mức điểm thấp nhất
trong phiên. Chốt phiên, Vn-Index vẫn duy trì trên ngưỡng 565 điểm, chỉ còn giảm 3.41 điểm xuống 569.97
điểm. Trong khi HNX-Index đã vẫn duy trì trên ngưỡng 80 điểm, chỉ giảm 0.11 điểm xuống 80.35 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh ở phiên nay thể hiện thận trọng của nhà đầu tư đã trở lại. 

Trang 4

Lực cầu giá thấp gia tăng đã giúp thị trường tránh được bán tháo đồng loạt và cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở
mức điểm tốt trong phiên. Sự phục hồi không thực đồng đều, nhóm chứng khoán có giao dịch tốt nhất với
đồng loạt các mã trong nhóm này tăng giá về cuối phiên như HCM, SSI, VND, BVS…Nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn tiếp tục giảm điểm cũng tác động lên điểm số phiên nay. Một vài cổ phiếu đầu cơ cũng ghi nhận dòng tiền
vào khá tốt phiên nay. Về cơ bản, với phiên hôm nay nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng thị trường phục hồi
nhẹ trong phiên tới. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra liệu nhịp phục hồi này chỉ là phục hồi kỹ thuật, nếu thế thì việc
cân nhắc bán ra trong phiên tới đối với những người vẫn còn giữ cổ phiếu sẽ hợp lý. Theo phân tích của
chúng tôi thì khả năng thị trường đang bước vài giai đoạn điều chỉnh khi động lực tăng giá đã yếu đi rõ rệt, thể
hiện lực cầu ở nhiều phiên nay. Bên cạnh đó việc rút tiền của khối ngoại vẫn diễn ra sẽ ảnh hưởng đến tâm lý
nhà đầu tư trong nước, cụ thể khối ngoại đã bán ròng 2 phiên liên tiếp, phiên hôm nay khối ngoại bán ra 265
tỷ đồng, giá trị bán ròng là 133 tỷ đồng. Do đó, vùng giá điều chỉnh dự kiến của Vn-Index nằm trong khoảng
540 điểm – 560 điểm. Trong nhịp điều chỉnh này sẽ xen kẽ những phiên phục hồi nhẹ. Nhà đầu tư cần tránh
việc mua đuổi.

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.




