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Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng
hóa của Việt Nam từ 16/2 đến 28/2 đạt gần 11,17 tỷ USD, tăng 31% so với nửa đầu
tháng 2.Trong kỳ, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang thặng dư hơn 666 triệu
USD. Như vậy, sau 2 tháng, Việt Nam xuất siêu tổng cộng gần 1,31 tỷ USD. Trong nửa
cuối tháng 2, giá trị hàng xuất khẩu đạt gần 5,92 tỷ USD, tăng 61,7% so với 2 tuần
trước đó. Hầu hết các mặt hàng đều có kim ngạch tăng, chủ yếu là hàng dệt, may, điện
thoại và linh kiện. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam đạt tăng 13,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, con số này chủ yếu đóng góp từ khu
vực FDI (3,56 tỷ USD).

Xuất nhập khẩu tăng tốc cuối tháng 2

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

Cập nhật kết quả thu hút vốn FDI năm 2013: 22,35 tỉ đô la Mỹ EVE đặt kế hoạch lãi 90 tỷ đồng năm 2014

Lào Cai chi 2.095 tỷ đồng cải tạo đường nông thôn, dự án thủy lợi

Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cập nhật kết quả về
nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam năm 2013: đạt đến 22,35 tỉ
đô la Mỹ thay vì 21,6 tỉ đô la Mỹ mà đơn vị này công bố vào cuối năm ngoái. Theo
thông tin trên trang web FIA, tổng hợp báo cáo của các địa phương tính đến hết năm
2013, cả nước có 1.530 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn
đăng ký là 14,48 tỉ đô la Mỹ, tăng 66,8% so với cùng kỳ năm 2012 và 590 lượt dự án
đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 7,86 tỉ đô la Mỹ, tăng 1,4%
so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung trong năm qua tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng
thêm là 22,35 tỉ đô la Mỹ, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2012.

2014, PGD đặt kế hoạch lãi 147 tỷ đồng

TRC đạt 25,3 tỷ đồng lợi nhuận 2 tháng đầu năm

Năm 2014, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 7.024 tỷ
đồng; LNST 147 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn
điều lệ 25%. Theo kế hoạch, trong năm nay, PGD sẽ mở
rộng hệ thống phân phối khí áp thấp tại các tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. HCM, với việc đầu tư cho các
Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho các Khu công
nghiệp huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2 (có giá trị khoảng
30 tỷ đồng); Dự án hệ thống phân phối khí thấp áp cho
Khu công nghiệp Phú Mỹ 3. �

Năm 2014, Công ty đặt mục tiêu 800 tỷ đồng doanh thu,
LNTT 109,8 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2013,
doanh thu kế hoạch của Công ty tăng, nhưng LNTT lại
giảm nhẹ. Năm 2013, Everpia Việt Nam đạt 752,6 tỷ đồng
doanh thu, LNTT 117,255 tỷ đồng. Dù kế hoạch lợi nhuận
giảm nhẹ, nhưng do từ năm 2014, thuế thu nhập doanh
nghiệp giảm xuống 22% thay vì 25% như năm 2013, nên
mức LNST của Công ty vẫn dự kiến con số 90 tỷ đồng,
tăng so với năm 2013 là 84,969 tỷ đồng.

Năm 2014 tỉnh Lào Cai sẽ dành 2 095 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thônTheo CTCP Cao su Tây Ninh (TRC) tính đến hết 2 tháng
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Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 3, bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ chính sách
tiền tệ NHNN cho biết, từ đầu năm tới nay, NHNN đã tích cực triển khai các giải pháp
tiền tệ, tín dụng theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản tốt. Đến 13/3/2014, tổng phương
tiện thanh toán toàn hệ thống tăng 2,96% so với cuối 2013. Huy động vốn tăng cao sau
Tết, hiện đã tăng 1,92% so với cuối 2013, trong đó huy động VND tăng 2,23%, huy
động ngoại tệ giảm 0,09%, phù hợp với chủ trương chống USD hóa. Trong hơn 2
tháng đầu năm, NHNN mua được lượng ngoại tệ lớn, chứng tỏ cung cầu ngoại tệ cao
và niềm tin vào đồng Việt Nam tăng lên.

Dow Jones 16,065.67

Đến 13/3: Tín dụng vẫn giảm hơn 1%, huy động vốn tăng 1,92% Năm 2014, VTF đặt kế hoạch lãi sau thuế 127 tỷ đồng

Nhân dân tệ suy yếu sau khi mở rộng biên độ giao dịch

Năm 2014, tỉnh Lào Cai sẽ dành 2.095 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn
mới, trong đó nguồn vốn chính là từ các chương trình, dự án đầu tư và vốn ngân sách
địa phương, vốn tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đóng góp. Năm 2014,
toàn tỉnh dự kiến sẽ thực hiện đổ bê tông và mở mới khoảng 1.000km đường giao
thông nông thôn, đến năm 2015 có 100% xã có đường liên thôn bê tông hóa; 122 xã
hoàn thành tiêu chí thủy lợi (đạt 85%). Dự kiến tổng nguồn lực cho chương trình trong
năm 2014 và 2015 sẽ là 3.819 tỷ đồng, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm
2015 toàn tỉnh có 28 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Theo CTCP Cao su Tây Ninh (TRC), tính đến hết 2 tháng
đầu năm, Công ty đạt lợi nhuận 25,3 tỷ đồng với mức giá
bán bình quân đạt 46 triệu đồng/tấn. HĐQT TRC đã
thống nhất đặt kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh
thu 759 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 173,4 tỷ đồng.
Theo TRC, giá cao su sau thời gian giảm mạnh trong
năm 2013 thì đang có dấu hiệu chững lại. Năm 2014,
tổng nguồn vốn đầu tư của TRC đạt 343,3 tỷ đồng.

+19.33

S&P 500

CTCP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng (VTF) dự kiến trình
ĐHĐCĐ họp ngày 27/3 tới đây về kế hoạch doanh thu
thuần 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng với
sản lượng tiêu thụ 380.000 tấn; tỷ lệ cổ tức năm 2014 từ
10 - 20%. Năm 2014, VTF ưu tiên giữ vững và gia tăng
thị phần tiêu thụ thức ăn cho cá, đồng thời tiếp tục nghiên
cứu để từng bước mở rộng thị trường thức ăn cho gia
súc gia cầm. 
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Yên tiếp tục tăng giá sau kết quả trưng cầu dân ý tại Crimea

Trong phiên mở đầu, USD giao dịch ở 6,1568 nhân dân tệ (NDT), cao hơn mức 6,1502
NDT trong phiên kết thúc ngày 14/3. Tính đến ngày hôm nay, cặp tiền tệ USD – NDT
đã giao dịch giữa 6,1500 và 6,1624. Ngày 14/3, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc
(PBOC) đưa ra tỷ lệ giao dịch giữa USD và NDT là 6,1321 và 6,1346. Ngày 15/3,
PBOC cho biết, ngân hàng đã quyết định mở rộng biên độ, cho phép đồng tiền này
được giao dịch trên hoặc dưới 2%. Trước đó, giao dịch NDT dao động ở 1%.
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Đầu tuần, yên tăng tiếp tục tăng giá trong khi thị trường toàn cầu lo ngại trước kết quả
cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea. Đồng dollar vẫn giao dịch ở 101,31 yên trong khi euro
giảm xuống giao dịch ở 140,97 yên. Euro giảm nhẹ so với đồng dollar Mỹ xuống 1,3908
USD so với mức 1,3967 USD vào ngày 12/3 trước phát biểu của chủ tịch Ngân hàng
Trung ương châu Âu. Số liệu mới đây nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn công 
bố ngày 14/3 cho thấy, các nhà đầu tư đã rút đầu tư khỏi đồng dollar Mỹ lần thứ 5 liên
tiếp trong tuần kể từ 11/3 với mức vị thế ròng trong dài hạn (net long) giảm xuống mức

+55.18

+28.28 4,244.65

(Cập nhật 17 h50' ngày 17/03/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1
thấp nhất trong hơn 4 tháng
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VN-Index dừng lại ở mức 600,36 điểm, tăng 3,53 điểm (0,59%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 170,181 triệu đơn vị, trị giá 3,316,850 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 8,9 triệu đơn vị, trị giá
546,91 tỷ đồng. Toàn sàn có 178 mã tăng, 71 mã giảm và 55 mã
đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 3,76 điểm (0,56%) lên mức 672,15
điểm, với 12 mã tăng giá, 15 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. MSN,
PVT tiếp tục duy trì sắc tím, AGR cũng có phiên tăng trần thứ 7 liên
tiếp. Ngoài 3 mã đáng chú ý trên, sắc tím cũng xuất hiện dày đặc trên
bảng điện tử của cả 2 sàn như "đồi sim vào mua trổ hoa".

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,5 triệu đơn vị và bán ra 6,6
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.575.140 đơn vị (chiếm 22,5% tổng khối lượng giao dịch).. 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 VND bị khối ngoại trên HNX
bán ra nhiều nhất với 531.500 đơn vị (chiếm 18,4% tổng khối lượng
giao dịch), trong khi mua vào 200.000 đơn vị.

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 86,31 điểm, tăng 1,87 điểm
(2,22%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 124,591 triệu đơn vị, trị giá
1.377,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 205 mã tăng, 48 mã giảm và 124 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 5,09 điểm (2,99%), lên mức
175,08 điểm, với 23 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã đứng giá. Ngoài sự
hỗ trợ giá từ các mã tăng trần trong phiên sáng như VCG, PVL, PVX,
trong phiên chiều, HNX ghi nhận sự tăng trần của 67 mã, trong đó
nhóm chứng khoán khởi sắc với hàng loạt mã tăng trần như APG,
ARM, CTS, HBS, HPC, IVS, ORS, VIG, WSS. Đối với VND và KLS,
mặc dù không tăng trần, nhưng 2 mã chứng khoán này cũng có mức
tăng khá tốt, lần lượt tăng 4,24% và 8,73%.

Trang 2
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Thị trường tiếp tục có phiên bùng nổ về thanh khoản
với đà tăng điểm vẫn duy trì. Thông tin NHNN hạ một
số lãi suất chủ chốt đã hỗ trợ Vn-Index vượt 600 điểm
thành công. Chốt phiên giao dịch đầu tuần, Vn-Index
tăng 3.53 điểm lên 600.36 điểm. Độ rộng tăng điểm rất
tốt với 178 mã tăng giá, 50 mã đứng giá và 71 mã
giảm giá. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.300 tỷ đồng.
MSN và VIC tăng mạnh đã kéo chỉ số lên mức cao.
Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại đang ủng hộ xu thế tăng
giá khi MACD bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu, RSI
tăng mạnh vào vùng quá mua. MFI cũng đang trong
vùng quá mua cho thấy dòng tiền vào thị trường khá
tốt. Dải Bollinger hiện đang mở rộng lên phía trên hỗ
trợ cho xu thế tăng giá tốt. Tuy nhiên, áp lực ở vùng
600 điểm này rất lớn khi mà đường giá đang nằm
ngoài dải Bollinger và STO vẫn đang trong vùng quá
mua. Trong phiên tới, thị trường sẽ giằng co mạnh ở
ngưỡng hiện tại và sự phân hóa vẫn tiếp diễn. 
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Tăng mạnh với mức tăng ấn tượng 1.87 điểm, HNX-
Index vọt lên 86.31 điểm và vượt ngưỡng 85 điểm
thành công. Bên cạnh đó thanh khoản tăng mạnh chỉ
đứng sau phiên ngày 20.2 vừa qua. Với cây nến xanh
thân dài phiên nay, HNX-Index đã đóng cửa ở mức
cao nhất trong ngày cho thấy xu thế tăng điểm khá tốt.
Với phiên hôm nay, chỉ báo MACD đã cắt lên trên
đường tín hiệu ủng hộ xu thế tăng điểm. Chỉ báo RSI
cũng tăng mạnh trong vùng quá mua. Dải Bollinger
đang mở rộng lên phía trên là tín hiệu tích cực. Tuy
nhiên, đường giá hiện này đang nằm ngoài dải
Bollinger và STO đang trong vùng quá mua nên áp lực
điều chỉnh trong phiên sau sẽ lớn. Và HNX-Index cần
thiết lập mặt bằng ở vùng giá này mới có thể giúp xu
thế tăng điểm bền vững hơn. �

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á giảm khi khởi đầu phiên giao dịch đầu tuần sau khi đa số người dân tại Crimea bỏ
phiếu chấp thuận tách khỏi Ucraina và sáp nhập với Nga, sự kiện khiến Mỹ và EU đưa ra những cảnh báo
mới về việc trừng phạt đối với Nga. Chỉ số chứng khoán MSCI bao quát nhất của thị trường Châu Á-Thái
Bình Dương không kể Nhật Bản giảm 0,2% vào đầu phiên giao dịch, sau khi mất 2,9% trong cả tuần trước,
tuần giảm mạnh nhất trong hơn 6 tháng. Chứng khoán Nhật Bản dự kiến cũng sẽ tiếp tục giảm sau khi đã
rớt xuống mức thấp nhất trong 1 tháng hôm thứ Sáu tuần trước. "Thị trường dự đoán khu vực Crimea sẽ
nhất trí sáp nhập với Nga. Chỉ riêng điều đó có thể không khiến thị trường biến động. Nhưng thị trường đang
tập trung vào hành động của Nga và phương Tây sau đó”, theo một chuyên gia nghiên cứu của JPMorgan
Chase. Hơn 90% người dân của Crimea chọn cách sáp nhập vào Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý mà
các nước phương Tây lên án như là một trò hề. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết chính quyền
Washington bác bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đó, cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt
đối với Nga. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây về Ucraina đã tác động xấu đến thị trường chứng khoán
trong những tuần gần đây và giúp hỗ trợ cho các tài sản được coi là chỗ trú ẩn an toàn truyền thống như
vàng hay đồng Yên. Giá vàng hiện giao dịch tại 1.385,41 USD/oz, vẫn gần mức cao nhất trong 6 tháng đạt
được vào cuối tuần trước. Vàng đã tăng 3% trong cả tuần trước. Đồng Yên của Nhật Bản cũng đứng gần
mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi qua, giao dịch tại 101,41 Yên/USD. Một điểm đáng chú ý nữa trên thị
trường Châu Á là đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sau khi nước này hôm Thứ Bảy vừa rồi thông báo sẽ
nâng gấp đôi biên độ giao dịch hàng ngày của đồng Nhân dân tệ tạo thêm lực đẩy cho cam kết sẽ cho phép
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Với diễn biến hiện tại vẫn tích cực. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu giữ trạng thái cổ phiếu hiện tại. Việc mua
đuổi là không cần thiết, nhà đầu tư nên canh mua vào ở nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp. Và lựa chọn
mua vào những mã đang giai đoạn tích lũy và cơ bản tốt. �

nâng gấp đôi biên độ giao dịch hàng ngày của đồng Nhân dân tệ, tạo thêm lực đẩy cho cam kết sẽ cho phép
các lực lượng thị trường đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế và thị trường. Thông báo này có hiệu lực từ
hôm nay. Đồng Nhân dân tệ giao dịch tại 6,1502 Nhân dân tệ/USD khi đóng cửa ngày Thứ Sáu tuần trước
trên thị trường nội địa, còn trên thị trường Hồng Kông, đồng tiền này xuống mức thấp nhất trong 10 tháng là
6,1560 Nhân dân tệ/USD.

Bước vào tuần giao dịch cuối cùng để ETF hoàn tất cơ cấu danh mục. Thông tin tích cực từ phía NHNN
công bố sẽ các mức lãi suất chủ chốt đã giúp cả 2 sàn khởi sắc. Bên cạnh đó, động thái mua vào một số mã
cổ phiếu lớn của ETF cũng là nhân tố giúp thị trường tăng điểm tốt. Chốt phiên, Vn-Index phục hồi lên
ngưỡng 600 điểm, đứng tại 600.36 điểm, HNX-Index tăng 1.87 điểm lên 86.31 điểm. Cùng với sự ủng hộ của
thanh khoản thì xu thế tăng điểm vẫn tốt. 

Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường lên tới gần 4.700 tỷ đồng và giá trị khớp lệnh tới trên 4.142 tỷ đồng.
Như vậy sau 12 phiên, giá trị khớp lệnh thị trường mới lại quay trở lại mức trên 4.000 tỷ đồng. Đây là một
mốc đáng ghi nhận vì khả năng duy trì được mức giao dịch như vậy là rất cao. Đặc biệt trong phiên hôm nay
xu thế bán ra những cổ phiếu sẽ bị cơ cấu của quỹ VNM khiến số lớn mã giảm. Nhà đầu tư cả trong và
ngoài nước đã quyết định bắt đáy những mã bị bán nhiều, khiến áp lực bán được cân bằng. Độ rộng tăng
điểm khá tốt trên cả 2 sàn. Bên Hose có 178 mã tăng, 71 mã giảm. Bên sàn HNX giao dịch tích cực từ nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn như SHB, PVX và nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt khởi sắc như KLS, VND,
BVS. Một bất ngờ tích cực khi nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng ở cả 2 sàn dù quy mô chưa lớn.
HSX được mua ròng 11.2 tỷ đồng, trong đó rổ VN30 được mua ròng 18.2 tỷ đồng. HNX được mua ròng 2.9
tỷ đồng. Các mã được mua ròng hàng đầu là MSN, HAG, PVD, NLG trong khi bán nhiều VIC, PET, HPG.
Với phiên tăng điểm hôm nay cho thấy dòng tiền vào thị trường khá tốt. Sự phân hóa mạnh mẽ vẫn diễn ra,
tuy nhiên đà tăng hôm nay cho thấy thị trường đã giảm bớt lo ngại ở vùng đỉnh và vẫn luân chuyển tiền ở
giữa các nhóm cổ phiếu. 

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.




