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Báo cáo "Tầm nhìn kinh tế: Đông Nam Á" cho biết, sự hồi phục của lĩnh vực ngân hàng
và kim ngạch xuất khẩu tăng sẽ giúp tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay.
Theo báo cáo, hệ thống ngân hàng sẽ dần được cải thiện, các khoản nợ xấu sẽ giảm
đáng kể. Bên cạnh đó, xuất khẩu ròng tăng sẽ giúp tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của
Việt Nam lên mức 5,4% trong năm 2014. Trong những năm tới, Việt Nam được kỳ
vọng sẽ tạo điều kiện hơn cho những nhà đầu tư quốc tế nhằm tăng nguồn vốn cho
nền kinh tế. Ngoài ra, việc chính phủ tăng chi tiêu, phần lớn do chính sách cổ phần hóa
các DNNN, cũng sẽ hỗ trợ tốc độ tăng trưởng cao hơn trong những năm tiếp theo. �

Kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 5,4% năm 2014 

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

Đà Nẵng thu hồi giấy phép kinh doanh của 55 doanh nghiệpGMC, đơn hàng xuất khẩu năm 2014 đã đầy

Chậm trả tiền điện, phải chịu lãi vay cao nhất

Tin từ Sở KH & ĐT Đà Nẵng, trong 2 tháng đầu năm 2014 Sở đã tiến hành thu hồi 55
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của 55 DN đóng trên địa bàn TP. Trong đó có 45
DN vi phạm bỏ khỏi địa điểm đăng ký kinh doanh, 7 DN giải thể không thực hiện việc
thanh quyết toán với cơ quan thuế và 3 DN không phản hồi thông báo yêu cầu báo cáo
tình hình kinh doanh của Sở KH & ĐT. Cũng theo đại diện Sở KH & ĐT đến nay trên
địa bàn TP có hơn 1.000 DN biến mất khỏi địa điểm kinh doanh đã làm ảnh hưởng lớn
đến công tác quản lý cũng như xử lý nợ đọng thuế. Như vậy, theo Luật DN sau thời
hạn 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, DN không làm
thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật thì cũng coi như đã được giải thể.

2 tháng, VDS lãi hơn 1 tỷ đồng

REE Đặt kế hoạch lãi sau thuế 892 tỷ đồng năm 2014

2 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu VDS đạt 16,01 tỷ
đồng và lợi nhuận trước thuế 1,02 tỷ đồng. Tính riêng
tháng 2, VDS đạt 8,48 tỷ đồng tổng doanh thu và LNTT
932 triệu đồng. Năm 2013 công ty có doanh thu thuần đạt
96,41 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,92 tỷ đồng và lợi
nhuận sau thuế 1,54 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm
2014 với tổng doanh thu 95 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế đạt 9 tỷ đồng.

Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch HĐQT Sản xuất Thương
mại May Sài Gòn (GMC) cho biết, hiện đơn hàng xuất
khẩu của GMC đã đầy cho cả năm 2014. Theo ông Hùng,
ngành may năm nay sáng sủa hơn bởi nhiều nguyên
nhân, trong đó có việc Liên minh châu Âu (EU) áp dụng
chế độ ưu đãi thuế quan (GSP) cho Việt Nam, còn những
thị trường cạnh tranh với Việt Nam như Trung Quốc, Thái
Lan…, thì vẫn áp dụng thuế suất bình thường, mức
chênh lệch lên đến 9%.

Bộ Công thương vừa công bố dự thảo thông tư quy định mẫu hợp đồng mua bán điện.
Theo đó nếu quá thời hạn mà người sử dụng điện không thanh toán cho bên bán điện

Năm 2014, REE dự kiến kế hoạch doanh thu 2.654 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế 892 tỷ đồng Như vậy so với
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Dù giá xăng thành phẩm từ ngày 6-3 đến nay có tăng có giảm nhưng hiện tại, doanh
nghiệp đầu mối đang lỗ gần 700 đồng/lít nếu tính đúng, tính đủ chi phí và không được
sử dụng quỹ bình ổn giá, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) cho biết. Bảng tính giá
cơ sở hàng ngày của Vinpa cho biết, giá cơ sở (hình thành bởi giá nhập khẩu, thuế,
phí… làm cơ sở tính giá bán lẻ) của mặt hàng xăng hiện đang cao hơn giá bán lẻ 689
đồng/lít. Bởi lẽ, giá bình quân 30 ngày của mặt hàng này, tính đến ngày 12-3 là 118,06
đô la Mỹ/thùng. Ngoài ra, mặt hàng dầu diesel cũng lỗ 162 đồng/lít; dầu hỏa 287
đồng/lít. Riêng mặt hàng dầu madut lời 75 đồng/kg.

Dow Jones 16,108.89

Xăng hiện lỗ gần 700 đồng/lítC21 bán công ty khoáng sản với giá bằng 1/17 lần giá
vốn

Trung Quốc ngừng dịch vụ thanh toán điện tử của Tencent và Alibaba

Theo đó, nếu quá thời hạn mà người sử dụng điện không thanh toán cho bên bán điện,
bên mua điện sẽ phải trả thêm cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả với tiền lãi bằng số
tiền chậm trả nhân với mức lãi suất cho vay cao nhất của ngân hàng mà bên bán điện
có tài khoản (ghi trong hợp đồng mua bán điện). Về chất lượng điện, trong điều kiện
bình thường, mức điện áp bên cung ứng điện được phép không ổn định ở mức +-5%.
Tuy nhiên, bên bán điện phải ghi chỉ số côngtơ vào ngày ấn định hằng tháng, nếu dịch
chuyển cũng chỉ được trước hoặc sau một ngày, trừ trường hợp bất khả kháng.

đồng, lợi nhuận sau thuế 892 tỷ đồng. Như vậy, so với
kết quả thực hiện năm 2013, doanh thu kế hoạch năm
2014 của REE tăng gần 10%, nhưng kế hoạch lợi nhuận
giảm gần 8,6%. Tuy nhiên, nếu ngoại trừ yếu tố đột biến
năm 2013 (do REE tăng sở hữu tại CTCP Nhiệt điện Phả
Lại), thì đây là kế hoạch kinh doanh khá thách thức, đặc
biệt là việc tăng trưởng mạnh ở mảng REE M&E.
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HĐQT C21 đã thông qua việc chuyển nhượng 51% vốn
của Công ty TNHH Khoáng sản Sài Gòn Thế Kỷ 21 cho
ông Võ Phương Lâm. Đồng thời quyết định ông Nguyễn
Mạnh Hào thôi giữ chức Giám đốc kiêm Người đại diện
theo pháp luật tại Công ty TNHH Khoáng sản Sài Gòn
Thế Kỷ 21. Theo thông báo, giá trị chuyển nhượng bằng
với giá trị khoản vốn đã góp là 3,2 tỷ đồng. C21 đã bán lại
phần vốn góp trên với giá “sốc”, chỉ bằng 1/17 lần so với
giá góp vốn ban đầu.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Euro giảm sau phát biểu của Mario Draghi

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã yêu cầu ngừng dịch vụ thanh toán điện
tử bằng quét mã vạch qua thiết bị di động vì lo ngại mức độ an toàn của hệ thống xác
nhận. Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phận thanh toán điện tử của hai tập
đoàn Internet khổng lồ là Tencent và Alibaba. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực
kiểm soát dịch vụ tài chính của Trung Quốc. Các công ty Internet đang lấn sân các
ngân hàng bằng dịch vụ tài chính của riêng họ, trong đó có dịch vụ thanh toán điện tử
và các sản phẩm quản lý tài sản
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Euro giảm so với USD sau đánh giá của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong
khi yên tiếp tục tăng giá. Euro giảm 0,3% xuống 1,3868 USD sau khi tăng lên 1,3967
USD trước đó, mức cao nhất kể từ tháng 10/2011. Yên tăng 0,9% lên 101,84 JPY/USD
và chạm mốc cao nhất kể từ ngày 4/3 là 101,54 JPY/USD. Yên tăng 1,1% lên 141,25
JPY/EUR và chạm mốc cao nhất kể từ ngày 6/3 là 140,72 yên/EUR. Trước đó, euro đã
tăng lên 1,4 USD, mốc cao nhất trong hơn 2 năm. Đồng dollar Mỹ đã mất giá so với
yên ngay sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 3 tháng.

-61.00

-30.58 4,219.93

(Cập nhật 16 h30' ngày 14/03/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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yên ngay sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ tăng lần đầu tiên trong 3 tháng.
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VN-Index dừng lại ở mức 596,83 điểm, tăng 1,61 điểm (0,27%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 163,990 triệu đơn vị, trị giá 2.925,95 tỷ đồng.
Toàn sàn có 124 mã tăng, 120 mã giảm và 60 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index giảm 0,82 điểm (-0,12%) xuống còn 668,39 điểm, với 8
mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Trong khi đa số các
cổ phiếu lớn trên sàn HOSE đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu, thì
nhờ có lực đỡ từ mã VNM và MSN, chỉ số VN-Index vẫn duy trì được
sắc xanh nhẹ. Trong đó, mã VNM tiếp tục bứt phá khi tăng tới 4.000
đồng lên 150.000 đồng/CP. MSN tăng 1.500 đồng lên 101.000
đồng/CP. Trong khi đó, các cổ phiếu lớn như BVH, VIC, HPG, GAS,
FPT… đã đồng loạt lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,5 triệu đơn vị và bán ra 6,6
triệu đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua ròng 3.383.522 cổ phiếu, trị
giá 38,72 tỷ đồng và bán ra 801.678 cổ phiếu, trong đó mã SHB bị
khối ngoại bán ra nhiều nhất với 1.647.000 đơn vị (chiếm 9,4% tổng
khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 213.700 đơn vị. 

HNX-Index đứng ở mức 84,43 điểm, tăng 0,29 điểm (0,34%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 120,890 triệu đơn vị, trị giá 1,180,290 tỷ
đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng, 136 mã giảm và 123 mã đứng giá.
Chỉ số HNX30-Index tăng 0,89 điểm (0,52%), lên mức 170,03 điểm,
với 10 mã tăng, 19 mã giảm và 1 mã đứng giá. Phiên hôm nay, mặc
dù tăng trần trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, nhưng đến
cuối phiên, PVS tăng 400 đồng lên 5.900 đồng/CP và khớp lệnh lên
tới 21 triệu đơn vị. Đáng chú ý, trong số 13 công ty niêm yết mà PVX
sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn, thì có PVL, PFL và PSG đã đồng loạt
tăng trần. Cổ phiếu SHB phiên hôm nay cũng giao dịch rất sôi động,
mã này tăng mạnh 400 đồng lên 9.900 đồng/CP và khớp lệnh hơn
17,5 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ phiếu như VND, KLS, BVS,
AAA… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
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Phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index lần thứ 2 thử
thách ngưỡng cản 600 điểm bất thành. Vn-Index đóng
cửa lùi về mức thấp trong phiên, chỉ còn tăng nhẹ 1.61 
điểm lên 596.83 điểm. Sau khi hình thành đỉnh cao
mới trong phiên trước đó thì Vn-Index đã giao dịch
thận trọng hơn nhưng thanh khoản vẫn tốt. Tổng giá
trị giao dịch đạt gần 3000 tỷ đồng. Thông tin Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng thị trường
chứng khoán phái sinh đã tác động tích cực đến tâm
lý nhà đầu tư. Các tín hiệu kỹ thuật đã tích cực hơn
khi dải Bollinger đang mở rộng lên phía trên mở
đường cho xu thế tăng giá. Bên cạnh đó MACD cũng
bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu ủng hộ xu thế tăng
điểm. MFI và RSI tăng lên vùng quá mua cho thấy
dòng tiền gia tăng vào thị trường. Tuy nhiên STO vẫn
đang trong vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh vẫn
còn. Đồng thời sau chuỗi tăng giá liên tiếp, Vn-index
chưa có nhịp điều chỉnh nào nên áp lực điều chỉnh
trong tuần tới sẽ gia tăng để test lại vùng giá 590-596
ể ỗ
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Đà tăng bên sàn HNX dường như yếu hơn và giao
dịch phiên nay khá thận trọng. Tuy nhiên, chốt phiên
giao dịch cuối tuần HNX-Index vẫn giữ được sắc
xanh, tăng 0.29 điểm lên 84.43 điểm. Thanh khoản
phiên nay tăng so với phiên trước và đạt mức cao với
giá trị giao dịch đạt gần 1200 tỷ đồng. Các chỉ báo
hiện tại vẫn cho tín hiệu giằng co là chủ yếu. Chỉ báo
MACD tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đường tín
hiệu là điểm tích cực. Bên cạnh đó RSI và MFI đang
tăng trở lại vùng quá mua cho thấy dòng tiền vào thị
trường. Tuy nhiên, nhiều phiên tăng điểm liên tiếp
cũng không giúp đường giá mở rộng lên phía trên và
hiện tại vẫn đang co hẹp lại là lực cản thị trường tại
ngưỡng 85 điểm. Bên cạnh đó, chỉ báo STO vẫn đang
trong vùng quá mua cho tín hiệu thị trường vẫn còn
chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Ngưỡng kháng cự 85
điểm trước mắt sẽ là ngưỡng thử thách đường giá
trong tuần kế tiếp

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 mạnh sau khi ít nhất 4 ngân hàng đầu tư hạ dự báo về tốc độ tăng trưởng của
kinh tế Trung Quốc, trong khi thị trường Nhật Bản giảm do đồng Yên hướng đến chuỗi phiên tăng giá dài
nhất kể từ tháng 5/2013. Lúc 15h11 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm
1,9% xuống 133,92 điểm, mức thấp nhất trong vòng 1 tháng và hướng tới mức giảm 3,7% trong tuần này.
Các ngân hàng Bank of America Corp, UBS AG, JPMorgan Chase & Co. và Nomura Holdings Inc đã đồng
loạt hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm 2014 sau khi các báo cáo của ngày hôm trước cho thấy
sản lượng công nghiệp trong 2 tháng đầu năm tăng chậm nhất kể từ đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu,
trong khi doanh số bán lẻ tăng chậm nhất kể từ năm 2004. Thông tin đó khiến chỉ số chứng khoán chủ chốt
của Trung Quốc giảm 0,7%. Các thị trường khác trong khu vực cũng giảm mạnh, như chứng khoán Australia
giảm 1,5%. Chứng khoán Nhật Bản giảm 3,2% khi đồng Yên tăng giá phiên thứ năm liên tiếp. Những cổ
phiếu nổi bật: Cổ phiếu của BHP Billiton Ltd, một công ty khai khoáng có 29% doanh số từ Trung Quốc, giảm
2% trên thị trường Sydney. Cổ phiếu của Toyota Motor Corp, hãng chế tạo ô tô có thị phần lớn nhất ở Bắc
Mỹ, giảm 3% trên thị trường Tokyo. Cổ phiếu của Olam International Ltd tăng 11% trên thị trường Singapore
sau khi được một đơn vị của Temasek Holdings Pte chào mua phần.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Với áp lực bán ra của khối ngoại còn lớn nên thị trường trong tuần tới sẽ vẫn xảy ra giằng co mạnh. Tuy xu
thế hiện tại chưa xấu đi nhưng ở ngưỡng cao này rủi ro đang gia tăng khi thị trường chưa có nhịp điều chỉnh
đáng kể và đã có chuỗi tăng điểm liên tiếp trong cả tuần qua. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ
trọng cổ phiếu hợp lý ở thời điểm này, việc mua vào chỉ nên xem xét ở nhóm cổ phiếu cơ bản tốt và kỳ vọng
kết quả kinh doanh tích cực trong quý I.2014. 

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh vẫn duy trì trên 2 bảng điện tử đến cuối phiên. Tuy đà tăng bị
thu hẹp do áp lực chốt lời mạnh nhưng giao dịch nhìn chung vẫn rất tích cực nhờ lực cầu vẫn mạnh mẽ đã
giúp thanh khoản gia tăng. Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 4000 tỷ đồng. Chôt tuần giao dịch, Vn-
Index tăng 2.9% và HNX-Index tăng 3.2% so với tuần trước. Hai chỉ số cùng nhau lập đỉnh cao mới trong
phiên ngày cuối tuần. 

Hiện tại, VN-Index đang đứng tại 596.8 điểm, cao nhất từ tháng 11/2009 tới nay. Trong khi HNX-Index cũng
đang ở mức cao nhất kể từ tháng 3/2011 tới nay. Mặc dù khối ngoại có chuỗi ngày bán ròng liên tiếp trong 2
tuần gần đây nhưng đã không khiến nhà đầu tư trong nước rụt rè khi đối diện với các ngưỡng kháng cự lớn.
Với diễn biến trong những phiên giao dịch cuối tuần cho thấy dòng tiền vẫn rất mạnh mẽ và luôn thường trực
để nhập cuộc. Sự phân hóa mạnh mẽ vẫn diễn ra, các nhóm cổ phiếu lần lượt thay nhay tăng điểm cho thấy
dòng tiền vẫn tiếp tục luân phiên. Bên cạnh đó, dấu hiệu dòng tiền tìm mua những cổ phiếu chưa tăng hoặc
tăng chưa nhiều trong thời gian qua rõ rệt hơn trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu
Bluechips không thực sự đóng vai trò kéo chỉ số nên tình trạng xanh vòng đỏ lòng đã không xảy ra, mà
ngược lại độ rộng tăng điểm vẫn rất tốt trên cả 2 sàn, đặc biệt là sàn Hose. Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn
tiếp tục khởi sắc ở phiên nay với một loạt các mã lập đỉnh cao mới như HCM, SSI, AGR. Bên sàn HNX,
nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt tăng điểm như PVX, SHB, SCR đã giúp kéo chỉ số khá tốt. Thông tin tích
cực từ chính phủ phê duyệt triển khai thị trường chứng khoán phái sinh đã giúp tâm lý nhà đầu tư hưng phấn 
hơn và tự tin mua vào trước tuần cuối cùng để ETF thực hiện hoàn thành cơ cầu danh mục đang tới gần.
Theo dõi tuần vừa qua thì đợt review danh mục của ETF đã không ảnh hưởng nhiều đến thị trường. Tuy
nhiên, áp lực bán ra của khối ngoại sẽ chưa dừng lại và chúng tôi dự báo là nó sẽ gia tăng trong tuần kế
tiếp. Bên cạnh đó, các chỉ số sau khi chinh phục được đỉnh cao sẽ quay lại test ngưỡng vừa đạt được.

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.

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.
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