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Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa XNK Việt Nam -
Hoa Kỳ trong 2 tháng đầu năm 2014 ước đạt 4,9 tỷ USD, tăng mạnh 25,8% so với kết
quả thực hiện của cùng kỳ năm 2013. Trong đó, XK hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ
dự kiến đạt 3,9 tỷ USD, tăng 26,5% và các DN Việt Nam NK hàng hóa có xuất xứ từ Hoa
Kỳ đạt 936 triệu USD, tăng 22,4% so với 2 tháng đầu năm 2013. Hai tháng đầu năm, Việt
Nam đã xuất siêu gần 3 tỷ USD vào thị trường Mỹ. Năm 2013, tổng kim ngạch XNK hàng
hóa của Việt Nam và Hoa Kỳ đạt 29,1 tỷ USD, tăng 18,8% so với năm 2012 và gấp 4,3
lần so với con số 6,77 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2005. Trong đó, XK của Việt Nam
đạt gần 23,9 tỷ USD, tăng 21,4% so với năm 2012 và NK đạt 5,23 tỷ USD, tăng 8,4%.

2 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu gần 3 tỷ USD vào thị trường Mỹ 

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

Tháng 11/2014, Trung tâm Thương mại AEON Bình Dương đi vào hoạt độngMPC tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng mạnh
trong 2014

Bổ sung 18.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ cho 82 dự án

Ông Yasuo Nishitohge, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt Nam
(thuộc Tập đoàn AEON Nhật Bản) cho biết, đến đầu tháng 3/2014, Trung tâm Thương
mại AEON Bình Dương đã gần hoàn thiện phần kết cấu chính, dự kiến sẽ hoàn thành và
chính thức hoạt động từ ngày 1/11/2014. Có vốn đầu tư 95 triệu USD, Trung tâm được
xây dựng trên diện tích 6 ha gần kề Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 1 (thị xã
Thuận An, Bình Dương); tổng diện tích xây dựng lên đến 75.000 m2, trong đó 45.000 m2
là diện tích kinh doanh. Đầu tháng 1 năm nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn AEON Việt
Nam đã chính thức khai trương “AEON Mall Tân Phú Celadon”, trung tâm thương mại
đầu tiên của AEON tại thành phố Hồ Chí Minh.

AGM: Lợi nhuận mục tiêu 2014 tăng trưởng tới 77%

FCN tính chi bộn tiền mua cổ phần CIENCO 1, TEIDI

HĐQT AGM đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2014 với
doanh thu 2.084 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2013. Lợi
nhuận sau thuế mục tiêu là trên 24 tỷ đồng, tăng mạnh
77% so với thực hiện 2013. Mức cổ tức dự kiến là 10%.
Năm 2014, AGM cũng dự chi hơn 68 tỷ đồng để đầu tư
mới. Kế hoạch kinh doanh này sẽ được HĐQT AGM trình
tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 dự kiến tổ chức vào ngày
28/3 tới. Trong một tháng qua, giá cổ phiếu AGM không
nhiều biến động, dao động từ 13.200 – 14.000 đồng/CP

MPC lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 11.715 tỷ đồng và
LNST là 421,74 tỷ đồng. So với thực hiện 2013, doanh thu
2014 tăng trưởng nhẹ gần 5,74%, nhưng lợi nhuận mục
tiêu 2014 tiếp tục tăng trưởng cao 43,53%. Năm 2014,
MPC đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 550 triệu USD,
trong đó Minh Phú Cà Mau là 320 triệu USD và Minh Phú
Hậu Giang là 230 triệu USD. Bên cạnh đó, cũng trong năm
2014, MPC còn có kế hoạch phát hành 500 tỷ đồng trái
phiếu không chuyển đổi để bổ sung nguồn vốn kinh doanh. 

Ngày 11/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về rà soát, bố trí vốn trái phiếu
Chính phủ (TPCP) bổ sung giai đoạn 2014 2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành trong

HĐQT FCN đã quyết định sẽ mua 7 triệu cổ phần của
Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO
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Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng nhẹ trong ngày 11/3 đối với các kỳ
hạn từ 1 tháng trở xuống. Lãi suất qua đêm, kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng lần lượt là
2,68%/năm và 2,85%/năm (tăng lần lượt là 0,2% và 0,12%). Lãi suất bình quân liên ngân
hàng kỳ hạn 1 tháng là 3,48%/năm (không thay đổi so với ngày hôm qua), trong khi đó,
lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 4,73%/năm (giảm 0,15% so với ngày 10/3). Trong ngày 11/3,
giá mua USD trên thị trường tự do giảm 5 đồng/1USD so với ngày 10/3, phổ biến ở mức
21.115 đồng/1USD, giá bán không thay đổi ở mức 21.130 đồng/1USD. Chênh lệch mua-
bán là 15 đồng/1USD. Đối với thị trường liên ngân hàng, NHNN tiếp tục ấn định tỷ giá
bình quân là 21.036 đồng/1USD, không thay đổi kể từ đầu năm. Tính đến cuối giờ trưa
ngày 11/3, tỷ giá bình mua-bán là 21.080-21.120 đồng/1USD.

Dow Jones 16,418.68

Ngày 11/3: Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng với kỳ hạn ngắnVSC bỏ ra 33 tỷ mua cổ phiếu PTSC 

Nhật Bản thâm hụt thương mại cao kỷ lục 

Chính phủ (TPCP) bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dự kiến hoàn thành trong
2 năm 2014-2015 nhưng chưa bố trí đủ vốn. Đến nay, Chính phủ đã nhận được báo cáo
rà soát của các Bộ và địa phương. Theo đó, tổng số dự án dự kiến hoàn thành năm
2014-2015 cần phải rà soát lại theo yêu cầu là 91 dự án. Nhu cầu vốn bổ sung của 91 dự
án này là 42.316,29 tỷ đồng, nhưng dự kiến kế hoạch bổ sung vốn TPCP chỉ có
18.066,739 tỷ đồng, gồm: 36 dự án giao thông, 35 thủy lợi và 20 dự án y tế. Số đơn vị có
dự án cần rà soát là 25, gồm 2 bộ (Giao thông vận tải, Y tế) và 23 tỉnh, thành phố trực
thuộc TW. Trong số này, 41 dự án Chính phủ đưa ra yêu cầu phải dồn vốn cho đủ để
hoàn thành và chúng ta có căn cứ để tin rằng 41 dự án này không còn gì vướng mắc để
trì hoãn.

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO
1) và 625.000 cổ phần của Tổng công ty Tư vẩn thiết kế
giao thông vận tải (TEIDI) trong đợt đấu giá cổ phần sắp
tới của 2 doanh nghiệp này. Giá mua bằng mệnh giá là
10.000 đồng/CP. Giá trị đặt cọc để tham gia đấu giá là
10% giá trị số cổ phiếu dự kiến mua, tương đương lần lượt 
7 tỷ đồng và 625 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền FCN dự
chi để mua cổ phần là 76,25 tỷ đồng, trong đó đặt cọc
trước là 7,625 tỷ đồng. 

S&P 500

CTCP Container Việt Nam (mã VSC - HOSE) sẽ bỏ 33 tỷ
đồng để mua cổ phần của CTCP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí
Đình Vũ (PTSC) (mã PSP-UPCoM). Được biết, PSP dự
kiến chào bán 7 triệu cp để tăng vốn từ 330 tỷ đồng lên
400 tỷ đồng. Tuy nhiên theo kế hoạch thì VSC sẽ mua cổ
phiếu ít hơn. Cụ thể: Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí
Việt Nam là 3,7 triệu cp, CTCP Việt Pháp sản xuất thức ăn
gia súc Proconco là 1,221 triệu cp, CTCP Container Việt
Nam là 2,079 triệu cp. 
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Thâm hụt thương mại Mỹ tăng lên hơn 39 tỷ USD

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 1.500 tỷ yên (15 tỷ
USD) trong tháng 2 vừa qua, mức cao nhất trong gần 30 năm. Số liệu chính thức cho
thấy thâm hụt thương mại của Nhật Bản cũng tăng mạnh 71% so với cùng kỳ năm ngoái
lên 2.790 tỷ yên (27,9 tỷ USD) trong tháng 2 vừa qua. Nguyên nhân là do xuất khẩu yếu
do ảnh hưởng bởi khủng hoảng toàn cầu tại các nền kinh tế mới nổi khiến nhu cầu nhập
khẩu sa sút. Chưa hết, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản đã chậm lại ở mức 0,7% trong
năm 2013, thấp hơn so với mức ước tính ban đầu là 1%. Trong quý 4/2013, kinh tế Nhật
Bản chỉ tăng 0,2% so với ước tính ban đầu là tăng 0,3%.
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Bộ Thương mại Mỹ cho biết, thâm hụt thương mại trong tháng Một của nước này đã tăng
0,3% so với tháng 12/2013, lên 39,1 tỷ USD, do hóa đơn nhập khẩu dầu mỏ và các mặt
hàng khác gia tăng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng 0,6% lên 192,8 tỷ USD nhờ việc
bán các trang thiết bị, máy bay và thiết bị y tế, trong khi giá trị khẩu tăng 0,6% lên 231,6
tỷ USD, do hóa đơn nhập khẩu dầu mỏ tăng 9%. Ngoài ra, lượng lương thực và máy
móc nhập ngoại cũng tăng Trong năm 2013 thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm

11.03

-11.55 4,359.29

(Cập nhật 17h10' ngày 11/03/2014)

2,001.162.09Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

móc nhập ngoại cũng tăng. Trong năm 2013, thâm hụt thương mại của Mỹ đã giảm
11,2% xuống 474,9 tỷ USD và phần nào hỗ trợ đà tăng trưởng chung cho nền kinh tế.
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VN-Index dừng lại ở mức 588,50 điểm, tăng 4,81 điểm (0,82%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 162,493 triệu đơn vị, trị giá 2.560,82 tỷ đồng.
Toàn sàn có 133 mã tăng, 74 mã giảm và 97 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 5,81 điểm (0,89%) lên mức 661,61 điểm, với 19 mã
tăng giá, 8 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Đáng chú ý, mã FPT bất
ngờ được mua rất mạnh và được đẩy lên mức 67.000 đồng/CP tức
tăng 3.500 đồng so với mức 63.500 đồng/CP ngày hôm qua. Trong khi
đó, nhiều cổ phiếu lớn như GAS, VCB, MSN, HAG, BVH… cũng đã
đồng loạt tăng giá. Chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn khác như
SSI, VIC, STB, DPM… lại lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong đó,
SSI giảm nhẹ 100 đồng xuống 26.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,44
triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn tập trung khá
tốt. Phiên hôm nay, ITA tăng 200 đồng lên 8.900 đồng/CP và khớp
lệnh hơn 9,45 triệu đơn vị. FLC tăng 100 đồng lên 13.700 đồng/CP và
khớp được 7,6 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 10,3 triệu đơn vị, mua vào
gần 7 triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 1.001.500 đơn vị (chiếm 22,3% tổng khối lượng giao dịch).
Trên HNX, khối ngoại bán ra 1.381.942 đơn vị và mua vào 1.454.500
đơn vị, trong đó mã HDO bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
103.000 đơn vị (chiếm 16,2% tổng khối lượng giao dịch).

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 83,64 điểm, tăng 0,83 điểm (1,01%). Như
vậy, HNX-Index đã chính thức vượt đỉnh 22 tháng là 83,23 điểm
(10/5/2012) và bằng với mức điểm của phiên giao dịch ngày 9/5/2012.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,277 triệu đơn vị, trị giá 1.111,93 tỷ
đồng. Toàn sàn có 167 mã tăng, 84 mã giảm và 126 mã đứng giá. Chỉ
số HNX30-Index tăng 1,21 điểm (0,73%), lên mức 167,13 điểm, với 14
mã tăng, 9 mã giảm và 7 mã đứng giá. Cổ phiếu nổi bật nhất trên sàn
HNX là PVX. Phiên hôm nay, mã này được đẩy lên mức giá trần và
khớp lệnh lên tới 20,4 triệu đơn vị và còn chặn mua giá trần hơn 300
nghìn đơn vị. Bên cạnh đó, một mã cổ phiếu nóng khác là SHN cũng
tăng kịch trần và khớp lệnh tới 4,5 triệu đơn vị. Các cổ phiếu có tính
dẫn dắt trên sàn HNX như VCG, AAA, BVS, PVS… cũng đã tăng giá
và giúp chỉ số VN-Index duy trì được mức tăng mạnh.
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Phục hồi phiên thứ 5 liên tiếp, Vn-Index đang tiến sát
ngưỡng 590 điểm. Chốt phiên hôm nay, Vn-Index tăng
4.81 điểm lên 588.5 điểm. Giao dịch sôi động với thanh
khoản tăng vọt, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 160
tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2500 tỷ
đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt tăng giá là động lực
chính kéo chỉ số như BVH, GAS, MSN, VCB. Các chỉ
báo kỹ thuật hiện tại chưa ủng hộ khả năng vượt đỉnh
trong tuần này. Chỉ báo MACD tuy tạm chững lại đà
giảm nhưng vẫn nằm phía dưới đường tín hiệu cho tín
hiệu tiêu cực. Dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp với
ngưỡng cản trên tại 590 điểm. Do đó ngưỡng 590 điểm
vẫn là ngưỡng cản mạnh của chỉ số ở thời điểm này.
Bên cạnh đó, chỉ báo STO đang trong vùng quá mua
cho tín hiệu thị trường sẽ chịu áp lực điều chỉnh lớn
trong phiên tới. Dự báo, Vn-Index tiếp tục dao động
mạnh trong phiên kế tiếp khi chỉ số này tiếp cận
ngưỡng 590 điểm và áp lực điều chỉnh là khó tránh. 
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Chinh phục đỉnh mới một cách dễ dàng, chốt phiên
HNX-Index ghi thêm được 0.83 điểm lên 83.64 điểm
với thanh khoản đạt kỷ lục về giá trị. Tổng giá trị giao
dịch đạt hơn 1100 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt
tăng giá đã tạo sức lan tỏa khá tốt cho thị trường như
PVS, VCG, BVS. Điều này thể hiện ở độ rộng tăng
điểm khá tốt với 167 mã tăng, 84 mã giảm và 65 mã
đứng giá. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật hiện tại chưa
mở ra xu thế tăng trở lại mà thay vào đó là trạng thái
giằng co. Chỉ báo MACD tuy chững lại đà giảm nhưng
vẫn nằm phía dưới đường tín hiệu. Bên cạnh đó chỉ
báo MFI đi ngang ở nhiều phiên trở lại đây cho thấy
dòng tiền chưa thực sự cải thiện. Chỉ báo STO hiện
nay đã vào trong vùng quá mau cho tín hiệu điều chỉnh
sẽ sớm xảy ra trong phiên kế tiếp. Bên cạnh đó dải
Bollinger vẫn co hẹp lại với ngưỡng cản trên 85 điểm.
Với chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho thấy thị trường trong
phiên kế tiếp chịu sự giằng co mạnh và áp lực điều
chỉnh có thể xảy ra. 
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