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Theo Bộ Tài Chính, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 2 ước đạt 65.710 tỷ
đồng; luỹ kế chi 2 tháng ước đạt 150.070 tỷ đồng, bằng 14,9% dự toán, tăng 4,3% so với
cùng kỳ năm 2013. Trong đó. chi đầu tư phát triển đạt 14,3% dự toán, bằng 99,4% so với
cùng kỳ; chi trả nợ và viện trợ đạt 15,9% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ; chi phát
triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 15,3% dự
toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 26/2/2014 đã thực hiện phát hành
được 51.889 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát
triển, bằng 17,5% nhiệm vụ huy động vốn trong nước năm 2014.

Ngân sách Nhà nước đã chi hơn 150.000 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 

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

WB: Việt Nam cần 30 tỷ USD mỗi năm phát triển hạ tầng Quản lý quỹ MBCapital tăng lợi nhuận 2013

Ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động

Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo đánh giá khung tài chính cho cơ sở hạ tầng
địa phương Việt Nam. Theo đó, tăng trưởng kinh tế nhanh, tốc độ đô thị hóa cao đã đặt
ra áp lực phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Với mục tiêu GDP đạt 300 tỷ USD đến
năm 2020, trong đó vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng chiếm 10 - 11% thì ước tính mỗi
năm, Việt Nam cần khoảng 30 tỷ USD để đầu tư cho lĩnh vực này, chiếm nhiều nhất là
cho hạ tầng giao thông, điện lực, thủy lợi, giáo dục, y tế..., các chuyên gia của WB nhận
định. Tuy nhiên, vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn viện trợ phát triển (ODA), trái phiếu
Chính phủ... thường chỉ đáp ứng 50-60% nhu cầu. Bên cạnh đó, những nguồn vốn này
thường bị hạn chế bởi mức trần thâm hụt ngân sách và giới hạn nợ công quốc gia.

BSC đặt mục tiêu tăng 67,6% lợi nhuận

ABT giảm tỷ lệ sở hữu tại DHC xuống 5,57% 

Ngày 29/3 tới, CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt
Nam (BSC) sẽ triệu tập ĐHCĐ 2014 để thông qua kế
hoạch kinh doanh khá tham vọng là đạt lợi nhuận trước
thuế 25,3 tỷ đồng, tăng 67,6% so với thực hiện năm 2013.
Năm nay, BSC đặt mục tiêu đạt thị phần môi giới 3% và
hướng tới 3,5% vào năm 2015, đồng thời giữ vững vị trị
trong Top 10 CTCK có thị phần môi giới chứng khoán lớn
nhất trên cả HOSE và HNX.

Lợi nhuận công ty năm 2013 tăng 8%, dù doanh thu từ
hoạt động kinh doanh giảm mạnh. LNTT của Công ty đạt
27,4 tỷ đồng trong năm 2013. Doanh thu hoạt động tài
chính của MBCapital đã tăng gấp 3,3 lần so với năm 2012,
lên 20 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập cổ tức, trái tức và lãi
tiền gửi ngân hàng tăng vọt. Doanh thu hoạt động nghiệp
vụ của Công ty trong khi đó giảm 53%, do doanh thu từ
hoạt động quản lý danh mục đầu tư và doanh thu hoạt
động tư vấn đầu tư chứng khoán giảm mạnh. 

Ngày 11-3, Sacombank công bố biểu lãi suất huy động mới giảm mạnh ở các kỳ hạn
ngắn xuống dưới trần huy động 7%/năm. Theo đó, lãi suất tiền gửi từ 1-8 tháng ở mức
6% - 6,9%/năm, tăng dần theo thời gian gửi. Ngay cả kỳ hạn dài 12 tháng cũng giảm

ố ấ ề

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre đã bán ròng
164.950 cổ phiếu DHC, qua đó giảm sở hữu xuống 5,57%.
Trước khi thực hiện giao dịch, ABT sở hữu 1 triệu cổ
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Lần thứ 2 trong tháng quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới hạ giá sàn để tăng tính
cạnh tranh tại đợt đấu thầu gạo sắp tới của Philippines. Hiệp hội Lương thực Việt Nam
đã hạ giá sàn gạo xuất khẩu cấp thấp (25-100% tấm) xuống còn 355 USD/tấn, khoảng
3% so với giá gần nhất, trangagprofessional.com trích dẫn từ một nguồn tin thân cận.
Đầu tháng trước, giá sàn hạ xuống mức 365 USD/tấn giúp các nhà xuất khẩu cạnh tranh
với các quốc gia khác như Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan. Lượng xuất khẩu gạo của Việt
Nam trong tháng 1 và tháng 2-2014 giảm 12%, còn 702.000 tấn, so với cùng kỳ năm
ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong tháng
1-2014 giảm mạnh còn khoảng 331.480 tấn, giảm 18% từ mức 405.544 tấn so với tháng
1-2013 và 37% từ mức 526.995 tấn trong tháng 12-2013. 

Dow Jones 16,351.25

Việt Nam hạ giá sàn gạo xuất khẩu TTF dự kiến đạt 60 tỷ đồng lợi nhuận 

Trung Quốc sẵn sàng hạ yêu cầu dự trữ bắt buộc nếu kinh tế giảm tăng trưởng

mạnh xuống chỉ còn 7,7%/năm, lãi suất kỳ hạn từ 13 - 36 tháng từ 8% - 8,5%/năm. Nhiều
NH khác liên tục điều chỉnh giảm lãi suất kể từ đầu tháng 2 đến nay. Tại Eximbank, lãi
suất huy động cao nhất kỳ hạn từ 1-11 tháng là 6,9%/năm và NH tiếp tục hạ lãi suất kỳ
hạn ngắn 1 tháng xuống còn 6,4%/năm. Theo các NH thương mại, tín dụng tăng trưởng
thấp trong khi huy động tiền gửi từ dân cư tiếp tục tăng là nguyên nhân khiến các NH hạ
lãi suất đầu vào. Đến gần cuối tháng 2, tín dụng toàn hệ thống NH vẫn âm 1,66% so với
cuối năm 2013, trong đó tín dụng bằng tiền đồng giảm 1,94%.

phiếu, tương đương 6,67% vốn của DHC. Với giao dịch
vừa bán 202.600 cổ phiếu DHC trong khi mua vào 37.650
cổ phiếu, ABT đã giảm sở hữu xuống 835.050 cổ phiếu,
tương đương 5,57%. Được biết trước đó, ABT cũng đã
bán ra 269.680 cp DHC giảm sở hữu xuống còn 1 triệu cổ
phiếu DHC, chiếm tỷ lệ 6,67% vốn kể từ ngày 14/02.
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HĐQT Công ty đã lên kế hoạch kinh doanh năm 2014 với
tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 60 tỷ
đồng và kim ngạch xuất khẩu kiến khoảng 70 triệu USD.
Dự kiến, trong tháng 4, Công ty sẽ họp ĐHCĐ thông qua
nội dung trên. Theo kế hoạch, đầu quý II/2014, TTF sẽ
phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược nước ngoài với
tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng và mức giá dự kiến trên
10.000 đồng/CP. Công ty nhắm đến cổ đông ngoại nhằm
tìm sự hỗ trợ trong việc việc mở rộng xuất khẩu ra thế giới. 
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Yên tăng phiên thứ hai liên tiếp so với USD

Theo thông tin từ cuộc thảo luận chính sách nội bộ, NHTW Trung Quốc sẽ tiến hành hạ
yêu cầu dự trữ bắt buộc với các ngân hàng nếu tăng trưởng kinh tế của quốc gia này
giảm xuống dưới 7,5% và có xu hướng giảm tiếp về 7%. Quyết định cắt giảm ảnh hưởng
tới các tổ chức hàng đầu trên thị trường và động thái can thiệp tiền tệ thông qua các
ngân hàng quốc doanh Trung Quốc được giới đầu tư cho rằng sẽ nới lỏng các điều kiện
tiền tệ. Ngoài việc để hỗ trợ nền kinh tế, hành động cắt giảm yêu cầu dự trữ bắt buộc với
các ngân hàng của Trung Quốc sẽ giúp chống lại những cú sốc tới từ các cải cách tài
chính mà NHTW nước này dự kiến sẽ đẩy mạnh trong năm 2014. 
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Yên tăng khi nhu cầu đảm bảo an toàn với cổ phiếu, hàng hóa nguyên liệu giảm trong
bối cảnh lo ngại về bất ổn trong hệ thống tài chính Trung Quốc. Đồng yên tăng so với tất
cả 16 đồng tiền giao dịch chủ chốt khi giá đồng xuống thấp nhất kể từ năm 2010. Tại
New York, cuối phiên giao dịch ngày thứ Ba, yên giảm 0,2% xuống 103,02 yên/USD, sau
khi tăng 0,4% trước đó. So với euro, yên tăng 0,4% lên 142,78 yên/euro. Đồng tiền
chung châu Âu giảm khoảng 0,3% xuống 1,3834 USD đổi 1 euro trước khi giao dịch ở
1,3860 USD, giảm 0,1%. Hôm 7/3, euro đã tăng lên 1,3915 USD/EUR, cao nhất kể từ

-91.53

-48.77 4,300.95

(Cập nhật 17h00' ngày 12/03/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1
tháng 10/2011.
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VN-Index dừng lại ở mức 590,02 điểm, tăng 1,52 điểm (0,26%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 177,884 triệu đơn vị, trị giá 3.080,41 tỷ đồng.
Toàn sàn có 98 mã tăng, 143 mã giảm và 63 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,23 điểm (0,34%) lên mức 663,84 điểm, với 13 mã
tăng giá, 15 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Phiên hôm nay, các cổ
phiếu bluechips trên sàn HOSE như BVH, GAS, VIC, HPG… vẫn làm
trụ đỡ khá vững giúp chỉ số VN-Index vượt qua mốc 590 điểm. Chiều
ngược lại, các cổ phiếu lớn khác như VCB, HAG, CTG, SSI… đã chìm
trong sắc đỏ. Khép phiên giao dịch, HAG giảm nhẹ 100 đồng xuống
26.900 đồng/CP và khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, mã ITA cũng đã giảm 300 đồng xuống 8.600 đồng/CP và
khớp lệnh lên tới 11,88 triệu đơn vị. Các cổ phiếu bất động sản khác
như FLC, HAR, HQC, KBC… cũng đã đồng loạt giảm giá.

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 10,4 triệu đơn vị, mua vào
9,5 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 950.300 đơn vị và mua
vào 794.600 đơn vị, trong đó mã PSI bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 283.000 đơn vị (chiếm 65,7% tổng khối lượng giao
dịch).

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 83,17 điểm, giảm 0,47 điểm (-0,56%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 87,250 triệu đơn vị, trị giá 890,750 tỷ đồng.
Toàn sàn có 71 mã tăng, 167 mã giảm và 139 mã đứng giá. Lúc này,
chỉ số HNX30-Index giảm 1,04 điểm (-0,62%), xuống còn 166,1 điểm,
với 6 mã tăng, 20 mã giảm và 4 mã đứng giá. 4 mã còn duy trì được
sắc xanh trong nhóm HNX-30 là AAA, HUT, PVS và SD9. Trong đó,
mã HUT tăng 300 đồng lên 12.000 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,9
triệu đơn vị. PVS cũng tăng 400 đồng lên 28.600 đồng/CP và khớp
được hơn 2,7 triệu đơn vị. Thanh khoản mạnh nhất sàn HNX phiên
hôm nay thuộc về mã PVX, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9,95
triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, PVX giảm 100 đồng xuống 5.000
đồng/CP.
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Chịu áp bán mạnh khi Vn-Index tiến tới ngưỡng 596
điểm – là ngưỡng điểm cao nhất Vn-Index đạt được ở
phiên ngày 27/02 vừa qua. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn đã giúp kéo chỉ số tăng điểm như BVH,
VIC, VNM. Chốt phiên, Vn-Index vẫn giữ sắc xanh ghi
được 1.52 điểm lên 590.02 điểm. Thanh khoản tăng vọt
với giá trị giao dịch đạt hơn 3000 tỷ đồng. Tâm lý người
cầm cổ khá bình tĩnh về cuối phiên cho thấy nhà đầu tư
không có tâm lý tháo chạy khỏi thị trường. Đây là cây
nến xanh thứ 6 liên tiếp trên sàn này, tuy nhiên cây nến
xanh phiên nay cho thấy khó nhỏ hẹp cho thấy tâm lý
thận trọng vẫn duy trì. Hiện tại đường giá đang tiếp cận
dải trên của Bollinger và dải này vẫn đang co hẹp lại là
lực cản cho đà phục hồi của thị trường. Các chỉ báo
RSI và MFI phục hồi và đang tiến vào vùng quá mua là
điểm tích cực ở thời điểm này. Tuy nhiên, chỉ báo STO
vẫn duy trì trong ngưỡng quá mua cho tín hiệu áp lực
điều chỉnh sẽ gia tăng trong các phiên tới. Hiện tại vùng
giá 590-596 điểm vẫn là vùng kháng cự khó vượt khi
các yếu tố kỹ thuật chưa thực sự ủng hộ. Áp lực bán sẽ
gia tăng khi giá phục hồi trong phiên tới và VN-Index sẽ
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Tuy nhận lực đỡ từ nhóm cổ phiếu như PVS, LAS,
SD9, HUT nhưng chỉ số HNX-Index không thoát khỏi
sắc đỏ. Chốt phiên, HNX-Index để mất 0.47 điểm
xuống 83.17 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với
phiên trước với giá trị giao dịch đạt gần 900 tỷ đồng.
Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân ngắn cho thấy tâm 
lý thận trọng vẫn đang duy trì và phiên giảm điểm hôm
nay tạm thời ngắt quãn chuỗi tăng điểm 5 phiên liên
tiếp. Hiện tại chỉ báo MACD vẫn đang cắt xuống phía
dưới đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với
đường này. Bên cạnh đó MFI và RSI vẫn tiếp tục dao
động hẹp trong nhiều phiên gần đây. Dải Bollinger vẫn
đang co hẹp lại với ngưỡng cản trên tại 84.5 điểm sẽ là
lực cản cho đà phục hồi của chỉ số. Cùng với chỉ báo
STO vẫn đang trong vùng quá mua phiên thứ 2 liên tiếp
cho thấy áp lực điều chỉnh mạnh sẽ sớm xảy ra trong
phiên kế tiếp. Dự báo, HNX-Index sẽ xảy ra giằng co
mạnh trong phiên tới với áp lực điều chỉnh đang gia
tăng. 

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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