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Theo công bố của Cục Thống kê tỉnh Long An, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh
trong tháng 3/2014 đã giảm 1,4% so với tháng 02/2014 trong đó hàng hóa giảm 0,91%
và dịch vụ tăng nhẹ 0,01%. Đối với hàng hóa, nhóm hàng lương thực - thực phẩm giảm
mạnh đến 3,52% (trong đó lương thực giảm 2,83% và thực phẩm giảm 3,74%), nhóm
hàng phi lương thực - thực phẩm giảm 0,27%. Hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ
trong tháng qua đều có chỉ số giảm, ngoại trừ nhóm thuốc và dịch vụ y tế ổn định, nhóm
ăn uống ngoài gia đình tăng 0,53% và nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,45% so
với tháng trước. So với tháng 12 năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3/2014 đã
giảm nhẹ 0,01%, trong đó hàng hóa giảm 0,74% nhưng dịch vụ tăng 2,03%

Long An: CPI tháng 3/2014 giảm 1,4% so với tháng trước

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

Giá xăng tăng 180 đồngINN dự kiến tăng vốn lên 108 tỷ đồng

Exxon định đầu tư 20 tỷ USD vào dự án khí điện Việt Nam

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cùng các Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV
Oil) và Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec) đồng loạt báo giá bán lẻ mới từ 12h
trưa nay. Dầu diesel cũng tăng 70 đồng, giá dầu hỏa không đổi còn dầu madút giảm.
Liên bộ Tài chính - Công Thương trước đó đã chấp thuận phương án điều chỉnh của
doanh nghiệp. Theo giải thích của cơ quan quản lý, giá dầu thô thế giới thời gian quan
tăng giảm liên tục, không rõ xu hướng nhưng giá xăng dầu thành phẩm vẫn ở mức cao.
Bình quân 30 ngày, giá cơ sở xăng dầu trong nước đang cao hơn giá bán 71-654 đồng
(chênh lệch cao nhất với xăng RON 92). Riêng dầu madút có giá cơ sở thấp hơn 113
đồng. Đây là lần điều chỉnh giá xăng thứ 2 trong năm 2014 và là lần thứ 4 đối với dầu
diesel

SD9 tiếp tục thoái vốn tại S99

Traphaco ước doanh thu gần 80 tỷ đồng từ sản phẩm
mới

Cụ thể, SD9 đăng ký bán hết 3.193.475 cổ phiếu S99,
tương ứng tỷ lệ nắm giữ 25,55% vốn theo phương thức
thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ
ngày 20/3/2014 đến ngày 18/4/2014. Trước đó, ngày 24/2,
SD9 cũng đã bán hơn 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Sông
Đà 9.06 (S96 – sàn HNX) rút tỷ lệ sở hữu S96 từ 17,7%
xuống còn 2,27% và không còn là cổ đông lớn của Công
ty này. Sau giao dịch, SD9 còn sở hữu 252.800 cổ phiếu
S96.

Theo CTCP Bao bì và In nông nghiệp (INN), ngày 30/3 tới
đây, INN sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2014 để
thông qua kế hoạch doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế 50 - 51 tỷ đồng, cổ tức thấp nhất là 16% trong
năm nay. Để đáp ứng nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển,
giảm gánh nặng lãi vay, HĐQT đề nghị ĐHCĐ thông qua
phương án phát hành 2,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu, theo tỷ lệ 3:1, để tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ đồng lên
108 tỷ đồng. 
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Từ nay đến hết 31/5/2014, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín
dụng 2.000 tỷ đồng ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, yên tâm
kinh doanh trong những ngày đầu năm. Theo đó, doanh nghiệp có thể vay tới 90% giá
trị hợp đồng bằng USD hoặc VND. TPBank cho biết sẽ áp dụng mức lãi suất đặc biệt,
chỉ từ 8%/năm đối với VND và 3,8%/năm đối với USD trong 3 tháng đầu tiên. Tùy theo
lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, TPBank sẽ linh hoạt áp dụng mức lãi suất phù
hợp. Sau thời gian ưu đãi, TPBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất tín dụng hợp lý nhất
cho các khoản vay, dựa trên lãi suất tiết kiệm do NHNN quy định và biên độ lãi vay thấp.

Dow Jones 16,336.19

2000 tỷ cho vay doanh nghiệp, lãi suất chỉ 8%/nămNăm 2014, TVS đặt mục tiêu 62,4 tỷ đồng lợi nhuận

Trung Quốc tiến hành giao dịch cặp tiền tệ nhân dân tệ - đô la New Zealand

Ngày 18/3, Đài Tiếng nói nước Nga dẫn nguồn hãng tin Reuters cho biết Tập đoàn dầu
khí Mỹ Exxon Mobil dự định đầu tư khoảng 20 tỷ USD vào dự án phát triển các cụm khí
điện tại Việt Nam, liên doanh với Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam).
Dự án này dự kiến sẽ xây dựng 2 nhà máy điện với tổng công suất 6.000-6.500 MW.
Hoạt động đầu tư của Exxon Mobil có thể khiến Mỹ trở thành một trong 4 nhà đầu tư
nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung
Quốc). Exxon Mobil là tập đoàn dầu khí Mỹ được thành lập năm 1999 và là một trong 6
nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Năm 2014, Công ty dự kiến triển khai sản xuất - kinh
doanh, đưa ra thị trường ít nhất 5 sản phẩm mới với
doanh thu ước đạt 79 tỷ đồng. Năm ngoái, 7 sản phẩm
mới của Công ty đã mang về doanh thu 58,4 tỷ đồng
(chiếm 5,3% doanh thu hàng sản xuất) cho Công ty. Hiện
10 dòng sản phẩm chủ chốt đã chiếm tới 81% doanh thu
của Traphaco và có mức tăng trưởng 19% so với năm
2012. 
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Theo CTCK Thiên Việt (TVS), ngày 1/4 tới, TVS sẽ triệu
tập ĐHCĐ thường niên 2014. Theo phương án kinh
doanh mà HĐQT sẽ trình đại hội xem xét thông qua, năm
nay, TVS đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 62,4 tỷ đồng,
giảm 13,2% so với thực hiện năm 2013, cổ tức không quá
10% bằng tiền. TVS cũng sẽ trình đại hội thông qua việc
ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phát hành cổ
phiếu ưu đãi, hoặc bán cổ phiếu quỹ cho người lao động
theo chương trình ESOP.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Đồng yên suy yếu giúp xuất khẩu Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ

Trung Quốc vừa cho phép cặp tiền nhân dân tệ - đô la New Zealand được giao dịch
trực tiếp trong nước trong nỗ lực quốc tế hóa đồng tiền này. Thỏa thuận này được công
bố trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng New Zealand John Key vào ngày
18/3. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của New Zealand. Với thỏa thuận
này, giao thương giữa 2 nước sẽ càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Các nhà đầu tư
sẽ tự do hơn trong việc định giá đồng tiền đang được kiểm soát chặt chẽ này.
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Xuất khẩu tháng 2/2014 của Nhật Bản tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn
so với dự báo của các nhà phân tích là 12,4%. Con số này cho thấy, xuất khẩu của
Nhật Bản đang phục hồi trở lại sau tháng 1/2014 với mức tăng hàng năm là 9,5% do
việc vận chuyển vào dịp Tết bị chậm lại. Yên giảm hơn 20% so với USD trong năm
2013. Việc đồng yên suy yếu đã giúp Nhật Bản có lợi thế cạnh tranh trong thị trường
xuất khẩu. Các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản hy vọng rằng, lợi thế này sẽ giúp

33.15

-4.45 4,308.81

(Cập nhật 16h50' ngày 19/03/2014)

2,021.733.46Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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phục hồi nền kinh tế. 
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VN-Index dừng lại ở mức 605,59 điểm, tăng 5,74 điểm (0,96%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 192,008 triệu đơn vị, trị giá 3.217,65 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3,2 triệu đơn vị, giá trị 236,5 tỷ
đồng. Toàn sàn có 183 mã tăng, 55 mã giảm và 66 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index tăng 8,26 điểm (1,23%) lên mức 681,94 điểm, với 20
mã tăng giá, 4 mã giảm giá và 6 mã đứng giá. Trong khi các mã cổ
phiếu lớn khác đã quay đầu tăng điểm như VCB, GAS, BID, CTG…
chí ít cũng đứng ở tham chiếu như MSN, VIC, thì VNM lại là lực cản
lớn đến đà tăng của VN-Index. Nếu không có VNM giảm giá, đà tăng
của chỉ số còn mạnh hơn nữa.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,1 triệu đơn vị và bán ra hơn 13
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.512.340 đơn vị (chiếm 35,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên
sàn HNX, họ đã mua vào 1.538.300 cổ phiếu và bán ra 8.184.075 cổ
phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
6.354.000 đơn vị (chiếm 20,2% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 49.000 đơn vị.

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 89,68 điểm, tăng 2,08 điểm
(2,38%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 129,293 triệu đơn vị, trị giá
1.408,57 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp rất thấp,
chưa tới 3 tỷ đồng. Toàn sàn có 195 mã tăng, 76 mã giảm và 105 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 6,6 điểm (3,72%), lên mức
183,96 điểm, với 23 mã tăng, 4 mã giảm và 3 mã đứng giá. Trên
HNX, PVX bị chốt lời mạnh, kéo mã này giảm 100 đồng, xuống 6.700
đồng/cổ phiếu với gần 14,8 triệu đơn vị được khớp, trong khi SHN
dòng tiền đầu cơ trở lại khi còn dư mua trần và ATC khá lớn, trong khi
đã được khớp gần 5 triệu đơn vị. Các mã chứng khoán vẫn duy trì đà
tăng tốt, dù sắc tím đã ít dần.
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Chuỗi tăng điểm 9 phiên liên tiếp chỉ tạm thời bị ngắt
quãng bỏi 1 phiên giảm điểm nhẹ, thị trường phiên nay
lại tăng trở lại với sức tăng mạnh mẽ đã giúp Vn-Index
chinh phục đỉnh cao mới. Chốt phiên Vn-Index đứng tại
mức cao nhất trong phiên, ghi thêm được 5.74 điểm
lên 605.59 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên
trước nhưng vẫn ở mức trên 3000 tỷ đồng. Độ rộng thị
trường vẫn duy trì tích cực với 183 mã tăng giá, 59 mã
đứng giá và 55 mã giảm giá. Phiên hôm nay, sức
mạnh của cầu thể hiện rõ rệt khi mà không có một nhịp
điều chỉnh nào đáng kể xảy ra. Nhóm cổ phiếu ngân
hàng quay trở lại tăng điểm mạnh mẽ phiên nay nhờ
thông tin NHNN sửa đổi thông tư 02. Với cây nến xanh
thân dài phiên nay, Vn-index tiếp tục bám sát dải trên
của Bollinger cùng với việc mở rộng lên phía trên của
dải này ủng hộ xu thế tăng điểm. Chỉ báo MACD vẫn
đang cắt lên trên đường tín hiệu cho tín hiệu mua.
Đồng thời RSI vẫn đang tăng mạnh vào vùng quá mua.
Hiện tại thị trường chưa có tín hiệu đảo chiều và xu thế

ể ẫ ắ
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HNX-Index tiếp tục chuỗi tăng điểm thứ 10 liên tiếp và
đang tiến sát đến ngưỡng 90 điểm. Chốt phiên, HNX-
Index ghi được 2.08 điểm, tương ứng tăng 2.38%, lên
89.68 điểm. Mức tăng này còn vượt cả mức tăng
2.22% ở phiên ngày 17/03. Thanh khoản tiếp tục ở
mức cao tương đương với phiên trước đó với tổng giá
trị giao dịch đạt hơn 1400 tỷ đồng, có sụt giảm nhẹ về
khối lượng. Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn chưa
dừng lại đà tăng điểm trong khi cổ phiếu ngân hàng bắt
đầu tăng giá trở lại (ACB, SHB), đặc biệt là cổ phiếu
SHB đóng cửa giá trần. Tín hiệu tích cực từ MACD khi
đường này vẫn đang cắt lên trên đường tín hiệu và gia
tăng khoảng cách với đường này. RSI cũng đang tăng
mạnh vào vùng quá mua. Đồng thời dải Bollinger vẫn
đang tích cực mở rộng lên phía trên. Đây là phiên thứ
3 liên tiếp đường giá nàm ngoài dải Bollinger, cùng với
chỉ báo STO vẫn đang trong ngưỡng quá mua nên áp
lực điều chỉnh sẽ gia tăng trong các phiên tới. Rủi ro thị
trường xảy ra đảo chiều trong ngắn hạn đang được gia
tăng

92 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng nhẹ trong một phiên nhiều biến động sau khi Tổng thống Nga nói nước này không
có ý định chia rẽ Ucraina hơn nữa, trong khi giới đầu tư đang chờ kết quả cuộc họp của ngân hàng trung
ương Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bế mạc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày trong ngày hôm
nay, sau khi số liệu hôm trước cho thấy ngành xây dựng nhà của Mỹ đang ổn định trở lại. Theo một điều tra
của Bloomberg, các nhà kinh tế dự đoán FED sẽ tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu từ mức 65 tỷ
USD/tháng xuống 55 tỷ USD/tháng. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng khiến thị trường không biến động mạnh,
nhất là khi Mỹ và EU cam kết sẽ có thêm lệnh trừng phạt đối với Nga sau vụ Nga thôn tính khu vực Crimea
của Ucraina. Lúc 12h12 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên
135,34 điểm, sau khi có lúc tăng 0,4% và có lúc giảm 0,4%. Chỉ số Topix trên thị trường chứng khoán Nhật
Bản tăng 1%, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 0,9%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của
Kingsoft Corp tăng 7,4% trên thị trường Hồng Kông, hướng tới mức đóng cửa kỷ lục sau khi hãng sản xuất
phần mềm Trung Quốc này công bố lợi nhuận vượt dự đoán. Cổ phiếu của Newcrest Mining Ltd tăng 2,6%
trên thị trường Sydney sau khi CLSA Asia Pacific Markets nâng triển vọng đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu của
Japan Display giảm 15% trong phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường Tokyo sau khi hãng cung cấp màn
hình cho các thiết bị của Apple Inc này huy động được 318,5 tỷ Yên qua vụ IPO.
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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.

Dòng tiền vẫn duy trì luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu là động lực cho thị trường tăng điểm mạnh trong
những phiên vừa qua. Tuy nhiên, rủi ro thị trường đảo chiều ngắn hạn đang tăng lên khi Vn-index tiến tới
ngưỡng 610 điểm. Đây cũng là mức điểm hoàn thành mục tiêu sóng tăng vừa rồi. Chính vì thế, nhà đầu tư có
thể xem xét giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu tại ngưỡng này. 

Thị trường chỉ mất một phiên điều chỉnh nhẹ trên Hose ở phiên trước đó và phiên nay thị trường đã tái lập
ngưỡng 600 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên đứng tại 605.59 điểm. Trong khi HNX-Index tiếp tục
tăng điểm mạnh mẽ, đóng cửa chỉ số này tăng 2.08 điểm (tương đương tăng 2.38%) lên 89.68 điểm. Xu thế
vẫn duy trì tích cực khi thanh khoản vẫn ở mức cao trên 4600 tỷ đồng và độ rộng tăng điểm khá tốt. 

Nhóm cổ phiếu bluechips đã tăng giá trở lại sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó. Nhà đầu tư trong nước đã
quay trở lại mua nhóm này sau khi bị khối ngoại bán mạnh trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, nhóm cổ
phiếu ngân hàng đã khởi sắc sau thông tin NHNN sửa đổi thông tư 02 liên quan đến nợ xấu. Tuy thông tin
này không mới nhưng nó tác động tích cực với nhóm này sau thời gian tích lũy khá lâu. Rất nhiều cổ phiếu
Vn30 phục hồi tốt như HAG, HPG, DRC, PVD. VN30 đã tăng 1.23%, trong khi Vn-Index tăng 0.96%. Độ rộng
tăng điểm khá tốt với 183 mã tăng giá. Bên sàn HNX, đỉnh cao mới kể tháng 5/2011 lại được thiết lập khi
đóng cửa tại 89.68 điểm, tăng tới 2.32%. Nhóm cổ phiếu SHB và ACB tăng mạnh đã góp phần khá tốt cho đà
tăng điểm của chỉ số khi mà phiên nay PVX đã bị điều chỉnh nhẹ. Bên cạnh đó cổ phiếu PVS duy trì đà tăng
giá khá tốt cũng là động lực kéo chỉ số. Khối ngoại tiếp tục một phiên bán ròng trên cả 2 sàn. Quy mô mua
vào và bán ra tăng đáng kể. Trên sàn Hose, khối ngoại mua vào hơn 426 tỷ đồng và bán ra hơn 471 tỷ đồng.
Đã lâu rồi sàn HNX mới có con số bán ròng tới hàng trăm, cụ thể phiên nay khối ngoại bán ra hơn 100 tỷ
đồng và mua vào chỉ 26 tỷ đồng. Trong đó SHB bị bán ra tới 67 tỷ đồng, tiếp đến là cổ phiếu PVS. Một biểu
hiện nữa hỗ trợ thị trường là khối ngoại không chỉ thực hiện giao dịch một chiều, mà đã có những nhà đầu tư
nước ngoài khác mua vào chính những mã bị cơ cấu. Mặc dù quy mô mua vào thấp hơn bán ra, nhưng như
vậy vẫn thể hiện các quan điểm đánh giá khác nhau.

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.
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