
Ngày 4/3/2014, CTCP Thương mại dịch vụ dầu khí miền
Trung (PSMT) đơn vị thành viên của PET và do PET sở

HĐQT PGC thống nhất phê duyệt kế hoạch SXKD năm
2014 với các chỉ tiêu như sản lượng xuất bán 114.060
tấn, doanh thu 2.778 tỷ đồng, LNTT 100 tỷ đồng. Ngoài ra,
HĐQT PGC cũng thống nhất dành 171,7 tỷ đồng để đầu
tư xây dựng cơ bản trong năm 2014, số lao động trong
công ty là 956 người và tiền lương chi trả dự kiến là 101,5
tỷ đồng. So với thực hiện năm 2013, kế hoạch kinh doanh
năm 2014 của PGC với doanh thu và LNTT mục tiêu giảm
lần lượt 14% và 7%.

Dự án nhà máy mới tại KCN Tân Phú Thạnh (Hậu Giang),
do DHG làm chủ đầu tư đang được khẩn trương thi công
để hoàn tất nốt các hạng mục còn lại. Ngoài khu nhà văn
phòng, kiểm nghiệm đã xây dựng hoàn tất, Nhà xưởng
NonBetalactam đã được xét đạt tiêu chuẩn GMP WHO,
GSP…, nên dự kiến đầu quý II/2014 sẽ đưa vào vận
hành. Khu nhà xưởng có tổng diện tích 8.990 m2, trong
đó xưởng sản xuất rộng 5.797 m2, phần còn lại là hệ
thống kho: nguyên liệu, bao bì và thành phẩm.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm công tác sắp xếp, đổi mới DNNN năm 2014 bên cạnh đưa
Cty Môi trường và Dịch vụ đô thị Tp Ninh Bình và Cty Môi trường đô thị Tx Tam Điệp

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Phú Quốc sẽ có cảng cho tàu khách trên 100.000 tấnDự kiến quý II, DHG vận hành nhà máy mới

Ninh Bình: Sẽ hoàn thành Cổ phần hóa Cty nước sạch trước ngày 1/10/2014

Dự án xây dựng cảng hành khách quốc tế đặt tại An Thới đang được các đơn vị liên
quan làm việc để thống nhất lựa chọn vị trí, quy mô... Vừa qua, vào ngày 4/3, ông Phạm
Anh Tuấn (Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn cảng - kỹ thuật biển - Porcoast)
cho biết báo cáo quy hoạch chi tiết cảng hành khách quốc tế dự kiến chọn vị trí xây
dựng cảng tại An Thới. Theo đó, phương án đầu tư xây dựng cảng cho tàu chở khách
quốc tế có trọng tải trên 100.000 tấn cập đảo Phú Quốc. Bộ Giao thông vận tải đã giao
cho các đơn vị liên quan làm việc với Uye ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, huyện đảo
Phú Quốc để thống nhất lựa chọn vị trí, quy mô, lộ trình đầu tư và phương án tài chính
cho dự án này.

PGC tính giảm cả doanh thu và lợi nhuận trong 2014

PET “khai tử” mảng kinh doanh khách sạn, thu hồi
100 tỷ đồng

THỨ NĂM
06/03/2014

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

Đánh giá về tình hình thu NSNN của ngành Hải quan trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm,
Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan Lê Xuân Huế cho biết, số thu NSNN tháng 2-2014
của ngành Hải quan đạt 15.354 tỷ đồng, nâng số thu NSNN của 2 tháng đầu năm 2014
đạt 33.353 tỷ đồng. Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy trong tháng 2-2014 tổng kim ngạch
XNK của cả nước là 19,57 tỷ USD, trong đó, XK là 9,5 tỷ USD, giảm 17,1% và NK là
10,07 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với tháng 1-2014. Số liệu sơ bộ tính đến hết tháng 2-
2014, tổng kim ngạch XNK hàng hóa của cả nước đạt 41,31 tỷ USD, tăng 13% so với
cùng kỳ năm 2013, trong đó tổng trị giá XK đạt hơn 21,27 tỷ USD, tăng 13,4% và tổng trị
giá NK đạt gần 20,04 tỷ USD, tăng 12,6%.

2 tháng: Ngành Hải quan thu NSNN đạt 33.353 tỷ đồng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  
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Yên giữ mức giảm mạnh nhất trong 7 tuần so với USD sao khi Tổng thống Nga Vladimir
Putin tuyên bố thấy rằng chưa cần ngay lập tức can thiệp quân sự tại Ukraine, làm dịu đi
nhu cầu với các tài sản an toàn hơn. Theo đó, yên đã giảm so với tất cả 16 đồng tiền
giao dịch chủ chốt trong phiên hôm qua, một ngày sau khi tăng mạnh nhất. Lúc 9h04
sáng nay theo giờ Tokyo (7h04 sáng theo giờ Việt Nam), yên giao dịch ở 102,22 yên đổi
1 USD, sau khi giảm mạnh nhất kể từ ngày 14/1 với 0,7% phiên hôm qua. 
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Yên giữ ở mức thấp nhất 7 tuần so với USD

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2014 ở 7,5%,
bằng với năm 2013 và sẽ tiếp tục giữ lạm phát tiêu dùng ở 3,5%. Chính phủ Trung Quốc
dự kiến ngân sách năm 2014 là 15.300 tỷ nhân dân tệ (2.500 tỷ USD), mang tới mức
thâm hụt khoảng 2,1% GDP, không thay đổi so với mức thâm hụt thực tế trong năm
2013, theo bộ Tài chính Trung Quốc. Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu Trung Quốc
cho biết trong một báo cáo trình lên quốc hội rằng chính phủ sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng
năm 17,5% với đầu tư tài sản cố định và 14,5% tăng trưởng doanh số bán lẻ trong năm
2014.

28.18
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CHÂU Á

Trung (PSMT), đơn vị thành viên của PET và do PET sở
hữu 90% cổ phần, đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2
khách sạn Petro Sông Trà và Petro Tower tại thành phố
Quãng Ngãi cho đối tác với tổng giá trị chuyển nhượng
100 tỷ đồng. Trong thời gian qua, do lượng khách đến tỉnh
Quãng Ngãi thấp dẫn tới hoạt động kinh doanh khách sạn
không hiệu quả. Do vậy, PET đã quyết định chấm dứt
mảng kinh doanh này.
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Năm 2014,công ty đặt kế hoạch với 23.000 tỷ đồng doanh
thu và 2.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng
tương ứng 22% và 13% so với thực hiện năm 2013. Mặc
dù doanh thu và lợi nhuận 2014 đều dự kiến tăng trưởng
khá, song Hội đồng quản trị HPG đưa ra mức cổ tức mục
tiêu 2014 chỉ là 20%, giảm mạnh so với mức 30% trong
năm 2013. Dự kiến cổ tức năm 2013 sẽ được thanh toán
trong quý II/2014 với 15% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ
phiếu.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ đô la Mỹ (khoảng 36.000 tỉ
đồng) dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào ngày 9-3 tới. Khi vận hành nhà máy sẽ
bổ sung 7,2 tỉ kWh điện mỗi năm, giúp hạn chế tình trạng thiếu điện cho miền Nam thời
gian tới. Dự án nhiệt điện này có tổng công suất 1.200 MW, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) cho biết. Theo EVN, tổ máy số 1 của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 dự kiến
sẽ vận hành hòa lưới điện quốc gia vào năm 2017 và tổ máy số 2 sẽ phát điện vào năm
2018, bổ sung hơn 7,2 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Nhà máy nhiệt
điện Vĩnh Tân 4 nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (trung tâm điện lực này có tổng
công suất 5.624 MW), được xây dựng tại Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận.

Dow Jones 16,395.88

EVN sắp khởi công nhà máy điện 1,3 tỉ đô tại Bình ThuậnHPG: Lợi nhuận tăng trưởng, cổ tức thụt lùi

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% năm 2014

Cty Môi trường và Dịch vụ đô thị Tp. Ninh Bình và Cty Môi trường đô thị Tx. Tam Điệp
hoạt động theo MH cty cổ phần. Năm 2014, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung hoàn thành tất
cả các thủ tục pháp lý theo quy định để đưa 2 công ty nói trên đi vào hoạt động theo mô
hình công ty cổ phần vào cuối tháng 3/2014. Năm nay, Tỉnh cũng sẽ tiến hành cổ phần
hóa Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Ninh Bình. Trước mắt Cty khẩn trương
hoàn thành dứt điểm việc chuyển nhượng tài sản cho Công ty TNHH Xây dựng và
thương mại Thành Nam, hoàn thành Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2013, quyết
toán thuế, kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định, để làm cơ sở xác định giá trị DN
CPH. �
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VN-Index dừng lại ở mức 574,94 điểm, tăng 4,97 điểm (0,87%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 105,933 triệu đơn vị, trị giá 1.780,2 tỷ đồng.
Toàn sàn có 188 mã tăng, 50 mã giảm và 66 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 6,97 điểm (1,09%) lên mức 645,76 điểm, với 23 mã
tăng giá, 3 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Các cổ phiếu như VIC,
VCB, BVH, MSN, HAG, GAS… vẫn tiếp tục tăng giá và góp phần giữ
vững sắc xanh của chỉ số VN-Index. nhóm cổ phiếu dầu khí trên sàn
HOSE phiên hôm nay bứt phá mạnh. Các mã như PXI, PXL, PXM,
PXS và PXT đã đồng loạt tăng trần và có chặn mua giá trần ở mức
khá cao.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 81,20 điểm, tăng 0,85 điểm (1,06%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 60,800 triệu đơn vị, trị giá 571,240 tỷ đồng.
Toàn sàn có 194 mã tăng, 62 mã giảm và 121 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 1,92 điểm (1,21%), lên mức 160,72 điểm, với 24
mã tăng, 1 mã giảm và 5 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE,
hàng loạt các cổ phiếu vừa và nhỏ trên sàn HNX như FIT, BHT, CVN,
DZM, GGG… đã đồng loạt được kéo lên mức giá trần.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 8,2 triệu đơn vị, mua
vào 4,8 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.257.005 đơn vị và
mua vào 1.361.100 đơn vị, trong đó mã SHB được khối ngoại mua
vào nhiều nhất với 706.700 đơn vị (chiếm 14,0% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi bán ra 446.100 đơn vị.
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Phục hồi sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index
đóng cửa phiên giao dịch chiều nay trong sắc xanh,
ghi được 4,97 điểm (tương đương tăng 0,87%) lên
574,94 điểm. Giao dịch thận trọng nên thanh khoản
toàn sàn giảm hơn so với phiên giao dịch liền trước.
Giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 1700 tỷ đồng. Các chỉ báo
kỹ thuật không thay đổi nhiều so với phiên trước đó.
Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân ngắn bám sát
dải giữa của Bollinger. Bên cạnh đó dải Bollinger đang
co lại cho tâm lý thận trọng duy trì. 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. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại với đường giá là ngưỡng 565 điểm. 

THỨ NĂM

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

06/03/2014

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

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

NHẬN ĐỊNH  

Trung bình

Yếu

590 điểm

Mạnh

Trung bình 75 điểm Trung bình

73 điểm

VN
-IN

D
EX

N
X-

IN
D

EX

Trung bình

90 điểm

565 điểm

Mạnh

Yếu

Nhịp điều chỉnh tạm thời được chấm dứt khi đóng cửa
phiên hôm nay, HNX-Index tăng 0.85 điểm lên 81.2
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh về mức thấp. Áp
lực bán giá thấp đã cạn kiệt khi lực cầu vẫn tăng khiến
sắc xanh bao phủ khắp. Thống kê toàn sàn có 194 mã
tăng, 62 mã giảm giá và 50 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. 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
điểm. �
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Phục hồi nhẹ sau hai phiên giảm điểm liên tiếp đã giúp nhịp điều chỉnh tạm thời được chấm dứt. Vn-Index
đóng cửa ghi được 4.97 điểm lên 574.94 điểm. HNX-Index ghi được 0.85 điểm lên 81.2 điểm. Thanh khoản
sụt giảm mạnh thể hiện tâm lý thận trọng đang bao trùm. Và lo ngại thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh
nếu giá tăng là có cơ sở. 
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Thị trường phiên sáng vận động chậm chạp tuy nhiên vẫn có hàng trăm cổ phiếu tăng giá Và độ rộng tăng

Chứng khoán Trung Quốc lại giảm 0,5% do lo ngại về khả năng nước này phải đối mặt với vụ vỡ nợ trái
phiếu doanh nghiệp đầu tiên trong tuần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cho biết ông không tính
đến chuyện kiểm soát vùng Biển Đen của khu vực Crimea và sẽ chỉ đưa quân sang Ucraina trong trường hợp
đặc biệt. Tâm lý lo ngại về Ucraina dịu bớt khiến đồng Yên giảm giá, theo đó giúp chứng khoán Nhật Bản
tăng 0,7%. Tuy nhiên, chứng khoán Trung Quốc lại giảm 0,5% do lo ngại về khả năng nước này phải đối mặt
với vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên trong tuần này. Công ty Shanghai Chaori Solar Energy Science
& Technology Co. hôm qua cho biết sẽ không thể thanh toán được khoản tiền lãi 89,8 triệu Nhân dân tệ trước
thời hạn chót là ngày 7/3. Lúc 13h11 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng
0,6% lên 137,71 điểm, tiếp nối diễn biến tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Âu vào đêm trước.

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

Thị trường phiên sáng vận động chậm chạp tuy nhiên vẫn có hàng trăm cổ phiếu tăng giá. Và độ rộng tăng
điểm mở rộng hơn trong phiên chiều. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm mạnh về mức thấp nhất trong 7 phiên.
Tuy nhiên khối ngoại vẫn bán mạnh ở phiên nay. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hôm nay 102,5 tỷ đồng
qua các giao dịch khớp lệnh trên HSX và gần 5,7 tỷ đồng trên HNX. Hôm qua khối này bán ròng 156,6 tỷ
đồng và hôm nay giá còn tốt hơn hôm qua. Tính chung 3 phiên đầu tuần, mức vốn rút ròng tính riêng khớp
lệnh của khối ngoại đạt 345,4 tỷ đồng toàn thị trường. Riêng rổ VN30 hôm nay tiếp tục bị bán ròng 113,8 tỷ
đồng, giảm một chút so với mức 136,9 tỷ đồng hôm qua. Diện bị bán ròng vẫn tiếp tục rất rộng. Danh sách
đầu bảng bán ra là HAG với hơn 1,62 triệu cổ, tương đương 42,4 tỷ đồng. Về quy mô giao dịch thì nước
ngoài mở rộng cả bên mua và bên bán so với phiên trước. Tuy bị khối ngoại bán ra, nhưng tâm lý thị trường
cả phiên không đáng ngại với độ rộng tăng điểm khá tốt, tổng cộng có 382 mã tăng giá, 75 mã tăng kịch trần.
Độ rộng này đã rộng hơn cả những phiên thị trường mạnh nhất tuần trước khi các chỉ số đạt đỉnh. Tuy nhiên,
thanh khoản lại giảm 17% so với phiên trước là điểm đáng lo ngại. Hiện tại, phiên nay được đánh giá là phiên
phục hồi tất yếu và chưa mở ra một xu thế rõ ràng ở thời điểm này. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận
trọng ở thời điểm này với khả năng nhịp điều chỉnh vẫn có thể diễn ra với áp lực bán gia tăng khi giá phục hồi
trong các phiên tới. 

Tâm lý nhà đầu tư đã chuyển sang trạng thái thận trọng trong nhiều phiên trở lại đây. Do đó ở những nhịp
phục hồi này thanh khoản đi kèm theo sẽ thường ở mức thấp. Như ở những bản tin trước, chúng tôi tiếp tục
khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với thị trường và duy trì tỷ trọng cổ phiếu/ tiền mặt hợp lý. Ngưỡng hỗ trợ
với VN-Index hiện tại là 565-570 điểm và HNX-Index là 78-80 điểm. �

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.




