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Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô quý I/2014. Theo đó,
trong quý I, GDP theo giá so sánh 2010 tăng 4,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong
đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,37%, khu vực công nghiệp và xây
dựng tăng 4,69%, khu vực dịch vụ tăng 5,95%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất của
GDP quý I trong 3 năm qua. Cũng theo Tổng cục Thống kê, kinh tế quý I/2014 được
nhận định là cả cung và cầu đều yếu. Trong đó, ngành công nghiệp, nhất là công
nghiệp chế biến chế tạo và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh
doanh. Hoạt động kinh doanh bất động sản đã có những tín hiệu bước đầu do lãi suất
ngân hàng giảm dần, các điều kiện cho vay mua nhà cũng được nới lỏng, chính sách
của Nhà nước về hỗ trợ ngành bất động sản dần phát huy tác dụng.

GDP quý I tăng trưởng 4,96%, cao nhất 3 năm 

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

Quý I, xuất siêu gần 1 tỷ USD Sơn Đại Bàng chia cổ tức 19%

CPI Việt Nam giảm 0,44% trong tháng 3 

Trong tháng 3, Việt Nam nhập siêu khoảng 0,3 tỷ USD, tương đương 1,2% tổng kim
ngạch XNK. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD, tăng 26% và kim ngạch NK
đạt 12,3 tỷ USD, tăng 22% so với tháng trước. Đối với hoạt động XK, phần lớn các
nhóm hàng đều có kim ngạch XK cao hơn hẳn, trong đó kim ngạch dệt may ước đạt
1,6 tỷ USD - tăng 53% so với tháng trước; điện thoại ước đạt 2 tỷ USD - tăng 16% so
với tháng trước, điện tử ước đạt 850 triệu USD - tăng 37% so với tháng trước. Còn
tính chung hết quý I, Việt Nam vẫn xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD, chiếm 1,53% tổng
kim ngạch XNK Trong đó kim ngạch XK ước đạt 33,346 tỷ USD, NK ước đạt 32,339 tỷ
USD. Khu vực có vốn FDI vẫn chiếm vai trò chủ đạo khi xuất siêu tới gần 4 tỷ USD
trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu gần 3 tỷ USD.

DIC dự kiến tăng vốn thêm 80 tỷ đồng

VCS đặt mục tiêu hơn 72 tỷ đồng lợi nhuận

Trước nhu cầu cân đối vốn phát triển sản xuất - kinh
doanh trong thời gian tới, cộng với việc thanh khoản cổ
phiếu tốt, DIC dự kiến sẽ trình ĐHCĐ về việc tăng vốn
điều lệ thêm 80 tỷ đồng và bán hết số cổ phiếu quỹ.
Trong nghị quyết HĐQT cuối tháng 12/2013, DIC đã
quyết định mua lại hệ thống sản xuất clinker xi măng
poor lăng lò quay với công suất 1.200 tấn/ngày, trị giá
165 tỷ đồng, trong đó DIC sẽ nhận nợ vay trung hạn 100
tỷ đồng, còn lại là số tiền được chuyển từ vốn góp của
DIC tại Dự án Xi măng Hữu Nghị 2.

CTCP Sơn tổng hợp Hà Nội vừa tổ chức ĐHCĐ thường
niên năm 2014 để thông qua kết quả kinh doanh năm
2013 và kế hoạch năm 2014. Theo đó, năm 2013, Công
ty đạt sản lượng 8.903 tấn, doanh thu 561,3 tỷ đồng,
LNST đạt 18,6 tỷ đồng, chia cổ tức 19%. So với năm
2012, các chỉ tiêu của Công ty đều bị giảm sút (năm
2012, Công ty đạt doanh thu 583,4 tỷ đồng, LNST 23,5 tỷ
đồng, chia cổ tức 23,8%). Về kế hoạch kinh doanh năm
2014, Công ty đưa ra chỉ tiêu rất thấp, với doanh thu 450
tỷ đồng, sản lượng 8.500 tấn, LNST 15 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2014 vớiNăm 2014 công ty đặt chỉ tiêu tổng doanh thu đạt
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Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết XK gạo của cả nước trong 20 ngày đầu
tháng 3/2014 đạt gần 224.000 tấn. Khối lượng XK gạo của Việt Nam từ ngày 1-20/3
đạt 223.616 tấn, trị giá FOB đạt 97,450 triệu USD, trị giá CIF đạt 98,978 triệu USD.
Khối lượng giao hàng trên vượt xa mức 104.000 tấn của cùng kỳ tháng 2 khi XK đạt
thấp do có đợt nghỉ Tết Nguyên Đán. VFA cho biết lũy kế XK từ đầu năm đến ngày
20/3 đạt 859.119 tấn, trị giá FOB đạt 371,045 triệu USD, trị giá CIF đạt 412,447 triệu
USD. Trong đợt giao hàng kể từ đầu tháng 3, Châu Á là thị trường XK gạo lớn nhất
của Việt Nam với khối lượng đạt 153.887 tấn, chiếm 68,8% tổng khối lượng XK gạo
của cả nước, tiếp đến là Châu Mỹ với 60.907 tấn, chiếm 27,2%.

Dow Jones 16,302.77

Từ 1-20/3: Xuất khẩu gạo đạt gần 224.000 tấn, gấp đôi cùng kỳ tháng trướcAPI: ĐHCĐ thông qua kế hoạch tăng vốn lên 364 tỷ
đồng

PMI Trung Quốc bất ngờ sụt giảm

mức sụt giảm 0,44% so với tháng 2 và tăng 4,39% so với cùng kỳ tháng 3/2013. Với
mức giảm này, CPI so với đầu năm đã thu hẹp biên độ tăng xuống còn 0,8%. Trong
11 nhóm hàng hóa thuộc rổ tính CPI có tới 4 nhóm hàng hóa quan trọng giảm so với
tháng trước. Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàngăn và dịch vụ giảm tới 0,96% với mức giảm
0,13 tại nhóm lương thực, giảm mạnh 1,54% tại nhóm thực phẩm; ăn uống ngoài gia
đình tăng nhẹ 0,09%. Trong rổ tính CPI, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chiếm tỉ
trọng xấp xỉ 40%. Ngoài ra, trong tháng này, chỉ số giá nhóm giao thông cũng giảm
0,03%, nhóm bưu chính viễn thông giảm với mức tương tự...

1.106,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 72,01 tỷ đồng. Các
chỉ tiêu này đều giảm nhẹ so với mức thực hiện trong
năm 2013 (VSC đạt 73,6 tỷ đồng lợi nhuận trong năm
2013). Trước đó, VCS đã hoàn tất việc chuyển nhượng
hơn 2,1 triệu cổ phiếu VICO và hiện không còn là công ty
mẹ của CTCP Đầu tư và khoáng sản VICO. Trong năm
2014, VCS cho biết, Công ty sẽ cân nhắc thoái vốn ở
một số công ty liên doanh liên kết.

18.66

S&P 500

ĐHCĐ thường niên năm 2014 của API, diễn ra ngày
22/3, đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10
triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, với giá chào bán
không thấp hơn 10.000 đồng/CP, để tăng vốn từ 264 tỷ
đồng lên 364 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt
phát hành này sẽ được đầu tư cho các dự án: Khu công
nghiệp Điềm Thụy, Khu đô thị số 5 Túc Duyên; Khu đô
thị An Vân Dương. Năm 2014 API đặt chỉ tiêu với 375,5
tỷ đồng doanh thu, LNTT 82,9 tỷ đồng. �
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Nhân dân tệ thành tiền tệ dự trữ lớn thứ ba của Nga

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc có tháng sụt giảm thứ 5 liên tiếp, làm tăng thêm
lo ngại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ để trượt mục tiêu tăng trưởng 7,5% của năm
2014. PMI của Trung Quốc đã giảm từ mức 48,5 điểm của tháng 2 xuống còn 48,1
điểm. Đây cũng là mức thấp hơn so với con số dự báo 48,7 điểm được 22 chuyên gia
kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg đưa ra trước đó. Chỉ số PMI ngày càng được 
nhà đầu tư quốc tế coi trọng trong quá trình đánh giá diễn biến của nền kinh tế Trung
Quốc. Một trong những lợi thế của chỉ số này là được công bố đầu tiên trong tháng. �
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Ngân hàng trung ương Nga cho biết nhân dân tệ Trung Quốc sẽ trở thành đồng tiền
dự trữ lớn thứ ba, song song với đô la Mỹ và euro châu Âu. Trong thực tế, Nga "ôm"
nhân dân tệ có thể không chỉ vì lệnh trừng phạt của phương Tây. Có thể trong một
thời gian ngắn nữa, GDP của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với quy mô lên đến 14.000-
16.000 tỉ đô la Mỹ, tương đương với GDP của Mỹ và Liên minh châu Âu. Đồng thời,
chứng khoán Trung Quốc hấp dẫn hơn cho các quốc gia thặng dư, đặc biệt là các
nước Trung Đông trong khi Trung Quốc khẳng định sẽ đảm bảo sự an toàn tài sản tài

-46.60

-23.34 4,311.94

(Cập nhật 17h50' ngày 24/03/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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nước Trung Đông, trong khi Trung Quốc khẳng định sẽ đảm bảo sự an toàn tài sản tài
hí h
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index dừng lại ở mức 607,55 điểm, tăng 5,80 điểm (0,96%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 194,824 triệu đơn vị, trị giá 3.273,18 tỷ đồng.
Toàn sàn có 219 mã tăng, 52 mã giảm và 33 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 9,34 điểm (1,37%) lên mức 689,32 điểm, với 23 mã
tăng giá, 7 mã giảm giá. Mọi sự chú ý trong phiên hôm nay tập trung
mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong đó, các cổ phiếu bất động
sản và xây dựng như FLC, HAR, HQC, DIG… đã đua nhau tăng trần.
Mã HQC khớp lệnh được hơn 9,45 triệu đơn vị, còn FLC khớp được
7,4 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, cổ phiếu bất động sản khác là ITA cũng 
tăng tới 400 đồng lên 10.000 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn
HOSE, đạt hơn 13,9 triệu đơn vị. Bên cạnh nhóm bất động sản, phiên
hôm nay, nhóm cổ phiếu dầu khí và khoáng sản cũng tăng rất mạnh.
Các mã như BGM, KSS, KMR, PTL, PXT, PXM… đã được kéo lên
mức giá trần. Trong đó, mã PTL vẫn còn dư mua giá trần lên tới hơn
3,3 triệu đơn vị. Như vậy, PTL đã tăng trần tới 8 phiên liên tiếp.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 4 triệu đơn vị và bán ra 8
triệu đơn vị, trong đó mã HPG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 357.240 đơn vị (chiếm 22,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên
sàn HNX, họ đã mua vào 986.302 cổ phiếu và bán ra gần 25.613.714
cổ phiếu, trong đó mã VCG bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất
với 850.000 đơn vị (chiếm 17,0% tổng khối lượng giao dịch), trong
khi mua vào 61.400 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 92,99 điểm, tăng 2,62 điểm (2,90%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 115,647 triệu đơn vị, trị giá 1.419,27 tỷ đồng.
Toàn sàn có 251 mã tăng, 50 mã giảm và 75 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 6,7 điểm (3,61%), lên mức 191,94 điểm, với 27
mã tăng, 2 mã giảm và 1 mã đứng giá. Trong nhóm HNX-30, mã ICG,
PVE, PVL và SCR đã tăng kịch trần. Khép phiên giao dịch, SCR
khớp lệnh hơn 8,14 triệu đơn vị, còn PVL khớp hơn 3,43 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu có tính dẫn dắt như ACB, BVS, AAA,
SHB, PVS…cũng đồng loạt tăng giá. SHB là cổ phiếu có thanh khoản
mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 12,93 triệu đơn vị. Phiên hôm nay, SHB
tăng 500 đồng lên 12.100 đồng/CP. Bên ngoài nhóm HNX-30, mã
PVX tăng nhẹ 100 đồng lên 7.400 đồng/CP và khớp lệnh 11,4 triệu
đơn vị. Các cổ phiếu xây dựng như LM3, LM7, L35, L44, VC3, VC5…
đã đua nhau tăng trần.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, chỉ số Vn-Index
tăng 5,8 điểm lên 607,55 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch đạt 194,8 triệu đơn vị, trị giá 3.273,18 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 109,29 tỷ đồng. Xu
thế giằng co vẫn được thể hiện rõ ở một cây nến có
thân rất hẹp. Ở phương diện kỹ thuật thì các chỉ báo
cho tín hiệu ngắn – trung hạn vẫn đang ủng hộ xu thế
tăng điểm khá tốt. RSI quay lại vị thế mua vào, cùng
ADX, ATR đồng thời hướng lên. Thị trường cần tín
hiệu rõ ràng hơn trong vài phiên tới để VN-Index có
thể vượt qua vùng 600 – 610 điểm. Vùng hỗ trợ vẫn là
vùng 590-598 điểm. SSI vẫn giữ quan điểm tiếp tục
nắm giữ các cổ phiếu có yếu tố cơ bản hoặc có thông
tin hỗ trợ cho đợt sóng tăng trong thời gian tới, đặc
biệt là các cổ phiếu có thanh khoản và đang tích lũy
chờ bứt phá.
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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, HNX-Index tăng
2,62 điểm (+2,9%) lên 92,99 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 115,65 triệu đơn vị, tương đương giá trị
1.419,27 tỷ đồng. Một cây nến xanh rỗng kéo đường
giá vọt qua dải trên Bollinger Band thể hiện đà tăng
hết sức mạnh mẽ. Nhóm các chỉ báo kỹ thuật tiếp diễn
xu thế tăng từ các phiên tuần trước và đồng thời cho
tín hiệu mua vào. HNX-Index sẽ kiểm tra ngưỡng
kháng cự mạnh 95 điểm trong một vài phiên tới. Sàn
HNX-Index nhiều khả năng sẽ có những phiên bù gap
của thân nến ngày hôm nay, giằng co hoặc hiệu chỉnh
kiểm lại mốc 90 điểm vừa đạt được trong những phiên
đầu tuần sau. 
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Trung bình 87 điểm Trung bình
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày 24/3 nhờ thị trường Nhật Bản tăng mạnh và khi nhà
đầu tư phớt lờ trước tin hoạt động sản xuất công nghiệp của Trung Quốc giảm. Lúc 11h00 giờ Việt Nam, chỉ
số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,9% lên 133,93 điểm, với cả 10 nhóm ngành cùng
tăng. Chỉ số này đã giảm 1,2% trong tuần trước. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,7% sau khi mở cửa trở lại
sau kỳ nghỉ lễ, còn chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng 1,1%. Chỉ số Shanghai Composite Index
cũng tăng 0,5% bất chấp số liệu sơ bộ của HSBC cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc giảm
từ 48,5 điểm xuống 48,1 điểm trong tháng 3. Con số dưới 50 điểm cho thấy ngành sản xuất của nước này
tiếp tục suy giảm. Theo một chuyên gia phân tích, diễn biến trên khớp với dự đoán nên nó không gây bất
ngờ cho thị trường. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Yanzhou Coal Mining Co tăng 6,1% trên thị trường
Hồng Kông sau khi hãng công bố lợi nhuận vượt dự báo và cổ phiếu này được Credit Suisse Group AG
nâng triển vọng. Cổ phiếu của Macquarie Group Ltd tăng 3,4% sau khi ngân hàng lớn nhất Australia này dự
báo lợi nhuận cả năm có thể tăng tới 45%. Cổ phiếu của công ty chuyển phát bưu kiện Yamato Holdings Co
tăng 3,4% trên thị trường Tokyo sau tin hãng sẽ hợp tác với China Post Group.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/03/2014

Phiên giao dich chiều chứng kiến sự khởi sắc trên cả 2 sàn, đặc biệt là trên HNX khi thị trường nhận được
những liều "doping" nặng ký. Lực mua lớn tung vào giúp các mã đua nhau tăng như vũ bão. Với mức tăng
tốt ở phiên hôm nay đồng thời chỉ số đang tiếp tục tiến về ngưỡng 610 điểm vẫn sẽ là động lực cho dòng
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Thị trường và thanh khoản sẽ vẫn duy trì sự tích cực khi hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ chấm dứt.
Dòng tiền đầu cơ tiếp tục được đẩy mạnh và liên tục xoay vòng giữa những nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi
nhuận ngắn hạn, điều này giúp cho độ rộng thị trường được cải thiện mạnh và xu thế tăng được duy trì cho
đến hết phiên. �

tốt ở phiên hôm nay đồng thời chỉ số đang tiếp tục tiến về ngưỡng 610 điểm vẫn sẽ là động lực cho dòng
tiền. Thanh khoản gia tăng cùng với sự tăng điểm của chỉ số thông thường đây là những tín hiệu tích cực
cho thấy dòng tiền duy trì và ổn định trong thị trường. 

Trang 4

Thông tin vĩ mô có sức ảnh hưởng lớn tới thị trường trong phiên hôm nay là CPI tháng 3. Theo công bố của
Tổng cục Thống kê, CPI tháng 3 giảm 0,44% so với tháng trước – mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm
trở lại đây, trong đó, giá mặt hàng nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,74%. Bên cạnh đó, thông tin về gói tín
dụng 50.000 tỷ đồng cho bất động sản và vật liệu xây dựng sẽ được Ngân hàng Xây dựng giới thiệu vào
ngày mai (25/3) cũng là những yếu tố khiến cổ phiếu nhóm này tăng mạnh, với hàng loạt mã tăng trần. Ngay
khi bước vào phiên giao dịch chiều, lực mua giá cao đã tới tập được đưa vào, đẩy thị trường vào cuộc tranh
mua mới, giúp 2 chỉ số tăng mạnh, đặc biệt là HNX-Index khi bứt phát lên sát 93 điểm. Nếu nhịp tăng này
được duy trì, nhiều khả năng HNX-Index sẽ lấy lại mốc 100 điểm từ thủa khai sinh vốn đã đánh mất 3 năm
qua. Với thông tin về gói 50.000 tỷ đồng, dĩ nhiên nhóm cổ phiếu bất động sản và vật liệu xây dựng là nhóm
được hưởng lợi nhất. Hàng loạt mã bất động sản trên cả 2 sàn đồng loạt tăng mạnh, trong đó có nhiều mã
tăng trần.Trên HOSE phải kể đến các mã như DIG, FLC, IJC, OGC, CCL, CIG, DLG, DRH, HAR, HQC, HU3,
LGL, NVN, PPI, PTL, QCG... Còn trên HNX là SCR, nhóm cổ phiếu Vinaconex, PVR, PVV, PVL, PV2, PHC,
PHH, NHA, ICG, họ Lilama...Ngoài nhóm bất động sản, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng rủ nhau nở tím với
hàng 2 mã trên HOSE là AGR và BSI, cùng hàng loạt mã trên HNX như ORS, HPC, VIG, APG, APS, VDS,
các mã khác tuy không tăng trần, nhưng màu xanh cũng rất đậm. 

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.




