
Năm 2013, doanh thu của công ty mẹ là 34,9 tỷ đồng - chỉ hoàn
thành 58% kế hoạch. Công ty mẹ bị lỗ 28,2 tỷ. Báo cáo hợp nhất lỗ
28 5 tỷ tức lỗ 3 năm liên tiếp Với mức lỗ này SJM đã bị hủy niêm

Năm 2013, doanh thu hợp nhất của DBC đạt 4.838 tỷ đồng (chưa
bao gồm doanh thu tiêu thụ nội bộ là 2.072 tỷ đồng) – đạt 91,8% kế
hoạch. LNTT hợp nhất đạt 240,6 tỷ đồng, đạt 90,5% kế hoạch.
LNST hợp nhất đạt 191,1 tỷ đồng, đạt 91,6% kế hoạch. Năm 2014,
doanh thu kế hoạch là 8.526 tỷ đồng trong đó doanh thu tiêu thụ nội
bộ chiếm khoảng 30% tổng doanh thu hợp nhất của toàn công ty.
LNTT kế hoạch là 265,8 tỷ - tăng 10,5% và LNST kế hoạch là 209,5
tỷ - tăng 9,6% so với năm 2013.

Năm 2013, mặc dù đề ra kế hoạch khiêm tốn là không lỗ, công ty đã
có lợi nhuận 4 tỷ đồng, gấp 4 lần con số đạt được năm 2012. Sản
lượng xe tiêu thụ năm 2013 đạt 1.419 chiếc, xấp xỉ kế hoạch đề ra.
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, TMT dự kiến chia cổ
tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%, tương đương số tiền 14,2 tỷ đồng,
được lấy từ nguồn LNST chưa phân phối tính đến thời điểm cuối
năm 2013. Kế hoạch không nêu rõ cổ tức được chia bằng cổ phiếu
hay tiền mặt.

Tổng vốn viện trợ phát triển cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020 sẽ là 400 triệu euro (550
triệu USD). So với giai đoạn 2007 - 2013, vốn viện trợ phát triển EU dành cho Việt Nam
sẽ tăng thêm hơn 100 triệu euro (gần 140 triệu USD) Hiện EU là nhà tài trợ song

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu gạo đạt 1,31 triệu tấnTMT: Đề xuất trích 14,2 tỷ đồng chi cổ tức 2013 tỷ lệ 5%

EU tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính, khối lượng gạo xuất khẩu tháng
3/2014 ước đạt 524.000 tấn với giá trị 243 triệu USD. Kết quả này đưa khối lượng xuất
khẩu gạo 3 tháng ước đạt 1,31 triệu tấn, trị giá 616 triệu USD. Giá gạo xuất khẩu bình
quân tháng 2 năm 2014 đạt 486,5 USD/tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Đáng
chú ý nhất là thị trường Philippines có sự tăng trưởng đột biến trong 2 tháng đầu năm
với mức tăng gấp 7 lần về khối lượng và tăng 7,7 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
Với mức tăng trưởng này, Philippines vươn lên vị trí đứng đầu về thị trường nhập khẩu
gạo của Việt Nam, chiếm 46,95% thị phần. Tiếp đến là thị trường Trung Quốc và Hồng
Kông, chiếm thị phần lần lượt là 23,91% và 3,8%. �

Dabaco trình ĐHCĐ kế hoạch gần 210 tỷ đồng LNST

SJM: Chuyển hướng sang kinh doanh nông nghiệp 
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Trong quí 1-2014, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tại TPHCM đều giảm; xuất nhập
khẩu các mặt hàng chủ lực như hàng công nghiệp, dầu thô, dệt may, điện tử và linh kiện
điện tử, kim loại quý đều giảm mạnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cho biết, tổng kim
ngạch xuất khẩu trong quí 1 đạt 6,33 tỉ đô la Mỹ, giảm 7% so với cùng kỳ. Kim ngạch
xuất khẩu giảm do nhóm hàng công nghiệp và dầu thô giảm mạnh. Cụ thể, kim ngạch
xuất khẩu dầu thô chỉ đạt gần 1,6 tỉ đô la Mỹ (giảm 12,8%), nhóm hàng công nghiệp
giảm 11,3% trong đó chủ yếu là hàng dệt may, máy vi tính, điện tử và linh kiện, đá quý,
kim loại quý. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của thành phố trong quý 1 đạt gần 5,4
tỉ đô la Mỹ, giảm 6% so với cùng kỳ.

TPHCM: quí 1, xuất và nhập khẩu đều giảm 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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9,453.72

14,622.89

USD tăng giá do chỉ số niềm tin tiêu dùng tăng cao và khả năng ECB tiếp tục nới lỏng
chính sách. USD tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt sau khi số liệu về niềm tin tiêu
dùng tăng lên cao nhất kể từ tháng 1/2008, cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà
kinh tế. Brian Dangerfield, chiến lược gia tiền tệ tại công ty Brian Dangerfield, cho biết,
nguyên nhân là tình hình thời tiết đã tốt hơn. USD tăng nhẹ, phục hồi sau phiên giảm
ngày 24/3 khi số liệu sản xuất của Mỹ cho thấy tình trạng suy yếu của hoạt động sản
xuất, làm giảm hy vọng của các nhà đầu tư rằng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đẩy mạnh
kế hoạch thắt chặt chương trình kích tiền tệ.
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USD tăng khi niềm tin tiêu dùng Mỹ lên cao nhất 6 năm

Dự thảo, do Bộ trưởng Phát triển kinh tế và Kế hoạch quốc gia Myanmar trình Quốc hội,
đặt mục tiêu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng 8% trong tài khóa 2014-2015.
Trong đó ngành nông nghiệp tăng 3,9%, công nghiệp 10,4% và dịch vụ 12,4%. Mục tiêu
tăng trưởng của các khu vực trọng điểm bao gồm 9,3% tại Yangon, 12,4% tại Mandalay
và 28,2% tại thủ đô Nay Pyi Taw. Để đạt mục tiêu trên, Myanmar dự định tập trung thu
hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực trong 7 lĩnh vực trọng
điểm gồm công nghiệp, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng, khai mỏ, du lịch, tài
chính và truyền thông.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

28,5 tỷ - tức lỗ 3 năm liên tiếp. Với mức lỗ này, SJM đã bị hủy niêm
yết bắt buộc. Năm 2014, SJM đặt kế hoạch cho công ty mẹ là 24 tỷ
doanh thu và 240 triệu LNTT. Đặc biệt, Ban TGĐ đang nghiên cứu
chuyển hướng SXKD khác trong đó lưu ý đến việc đầu tư vào sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

-17.08

S&P 500

Năm 2013 với doanh thu 221,89 tỷ đồng vượt 6,17% kế hoạch,
LNST đạt 66,56 tỷ đồng vượt 31,78% kế hoạch tương đương EPS
đạt 1.247 đ/CP. Công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2014 tăng
trưởng so với thực hiện của năm 2013 với tổng doanh thu đạt
235,34 tỷ đồng trong đó chủ yếu là doanh thu từ nhà máy điện
Krông H’năng (195,21 tỷ đồng). LNTT và LNST lần lượt đạt 82,78 tỷ
đồng và 78,03 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 10%.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Coface loại Việt Nam ra khỏi các nước mới nổi mới bởi mặc dù có tiềm năng lớn về kinh
tế, hệ thống tài chính của Việt Nam không đạt yêu cầu. Coface đặt ra tiêu chí hệ thống
tài chính của nước đó phải có khả năng hỗ trợ đầu tư mà không tạo nên rủi ro tăng
trưởng quá nóng.10 nước được Coface liệt kê theo hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm Peru,
the Philippines, Indonesia, Colombia and Sri Lanka. Đây là những quốc gia “có tiềm
năng lớn được khẳng định bằng môi trường kinh doanh thuận lợi”. Nhóm thứ hai gồm
Kenya, Tanzania, Zambia, Bangladesh và Ethiopia. Nhóm này có môi trường kinh doanh
ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng.

Dow Jones 16,268.99

Việt Nam không được xếp vào top 10 nước có khả năng thay thế BRICSSông Ba lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng trong năm 2014

Quốc hội Myanmar đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%

sẽ tăng thêm hơn 100 triệu euro (gần 140 triệu USD). Hiện EU là nhà tài trợ song
phương lớn thứ hai của Việt Nam với tổng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), bao
gồm các khoản viện trợ và cho vay ưu đãi cam kết giai đoạn 2007 - 2013 là 5,2 tỷ euro
(7,2 tỷ USD). Việc EU cam kết tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam diễn ra trong bối
cảnh lãnh đạo Công ty Tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) vừa thừa nhận đã đưa hối lộ
cho công chức Việt Nam để nhận thầu dự án đường sắt nội đô Hà Nội.
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VN-Index hồi phục nhẹ, kết thúc giao dịch ghi được 2,08 điểm (tương
đương tăng 0,35%) đứng tại mức 590,14 điểm. Sắc xanh của chỉ số
trong phiên này có tác dụng củng cố và trấn an tâm lý cho nhà đầu tư.
Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt 151.335.930 đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch là 2.527,5 tỷ đồng. Thống kê tại thời điểm đóng
cửa, toàn thị trường có 117 mã tăng, 60 mã đứng giá và 114 mã giảm
giá. Nhiều cổ phiếu lớn phân hóa về giá: VIC tăng 1.000 đồng, BVH
tăng 100 đồng; GAS, VNM và VCB đứng giá tham chiếu; MSN giảm
500 đồng...ITA tiếp tục dẫn đầu sàn về thanh khoản với hơn 15,8 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Tiếp đó là FLC đạt hơn
11,9 triệu cổ phiếu; OGC đạt hơn 5,2 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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151,335,930

2,527.50
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

590.14
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Điều chỉnh phiên thứ ba liên tiếp, kết thúc ngày giao dịch, HNX-Index
mất thêm 0,24 điểm (tương đương 0,27%) còn 89,55 điểm. Thanh
khoản thận trọng sụt giảm. Cuối ngày, gam đỏ giảm đi đáng kể. Bảng
điện tử ghi nhận 96 mã tăng, 146 mã giảm và 74 mã đứng giá. Nhiều
mã chủ chốt tích cực khởi sắc trở lại: VND tăng 800 đồng, BVS tăng
600 đồng, KLS tăng 500 đồng, PVX tăng 100 đồng, VCG và ACB về
mốc tham chiếu, SCR giảm 100 đồng, SHB giảm 300 đồng...Tổng
khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 90,9 triệu đơn vị, tương đương
giá trị giao dịch là 983,47 tỷ đồng. Giao dịch tích cực, PVX khớp thành
công gần 12,4 triệu đơn vị, kiên cường dẫn đầu thanh khoản toàn
sàn, bỏ xa các mã đứng kế tiếp. KLS và SCR đạt hơn 6,7 triệu đơn vị

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, sau khi mua ròng 46,59 tỷ đồng vào phiên hôm qua,
thì họ đã quay trở lại bán ròng 93,59 tỷ đồng, tương đương khối
lượng bán ròng là 2,2 triệu cổ phiếu. Phiên hôm nay, mã VCF giảm
7.000 đồng xuống 142.000 đồng/CP và bất ngờ bị khối ngoại bán
ròng lên tới 63,25 tỷ đồng. Kế tiếp, mã VIC và DCL. Trên sàn HNX,
khối ngoại cũng quay trở lại bán ròng 14,17 tỷ đồng, tương đương
khối lượng bán ròng là 871.375 cổ phiếu. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
ể

Phục hồi nhẹ sau 2 phiên giảm mạnh trước đó, Vn-
Index tăng 2.08 điểm lên 590.14 điểm. Đây cũng là
mức điểm cao nhất trong phiên. Thanh khoản sụt giảm
mạnh khi chỉ có hơn 150 triệu đơn vị được chuyển
nhượng, tương đương với 2500 tỷ đồng, giảm 72% về
giá trị so với phiên trước. Cây nến ngắn thân nhỏ
phiên nay thể hiện tâm lý khá thận trọng. Ngưỡng 590
điểm đã được tái lập là điểm tích cực. Hiện tại một loạt
các chỉ báo vẫn cho tín hiệu điều chỉnh khi mà MACD
vẫn đang giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu. MFI giảm mạnh cho thấy dòng tiền
đang rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger đang co hẹp
lại cho thấy thị trường tiếp tục giằng co trong các phiên
tới. Chỉ báo STO giảm mạnh vào vùng quá bán cho
thấy khả năng thị trường có thể phục hồi kỹ thuật trong
phiên tới. Hiện tại ngưỡng 590 điểm đã được tái lập và
Vn-Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ này trong phiên tới.
Dự báo áp lực bán sẽ gia tăng trong phiên tới khi giá
phục hồi.
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Điều chỉnh phiên thứ ba liên tiếp, kết thúc ngày giao
dịch, HNX-Index mất thêm 0.24 điểm còn 89.55 điểm.
Thanh khoản sụt giảm với giá trị giao dịch đạt gần
1000 tỷ đồng. Số mã giảm điểm vẫn gia tăng trong
phiên nay với 146 mã giảm, 96 mã tăng và 74 mã
đứng giá. Nhìn chung tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị
trường và áp lực bán mạnh là nguyên nhân chính. Các
chỉ báo hiện tại vẫn cho tín hiệu điều chỉnh rõ rệt. Chỉ
báo MACD đang giảm mạnh về đường tín hiệu. RSI và
MFI đang giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua cho tín
hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Chỉ báo STO cũng
đang lao dốc mạnh khỏi vùng quá mua. Với tín hiện tại
thì nhịp điều chỉnh chưa thể dừng lại trong phiên cuối
tuần. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 86-88 điểm. Dự báo
phiên kế tiếp, lực cầu giá thấp tham gia lại giúp thị
trường có thể tạm thời cân bằng và mức giảm điểm sẽ
ít đi.   �

92 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 650 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm

610 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 28/03/2014

Sau hai phiên giảm mạnh trước đó, thị trường phiên nay đã tạm thời chững lại đà giảm. Cả 2 sàn đóng cửa trái chiều,
trong khi Vn-Index phục hồi lên ngưỡng 590 điểm, đứng tại 590.14 điểm thì HNX-Index để mất 0.24 điểm xuống
89 55 điểm Thanh khoản s t giảm mạnh thể hiện s thận trọng của nhà đầ t điề nà cũng dễ hiể trong giai

THỨ SÁU

28/03/2014

Chứng khoán Mỹ giảm sau khi ông Obama phát biểu tăng cường trừng phạt Nga. Tổng thống Barack Obama cho biết
phương Tây chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga nặng hơn, bao gồm vấn đề năng lượng. Chỉ số S&P 500
giảm 0,7% xuống 1.852,56 điểm, đặc biệt giảm nhanh trong phiên giao dịch cuối ngày. Chỉ số Dow Jones giảm 0,6%
xuống 1.852,56 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 1,43% xuống 4.173,58 điểm, mức thấp nhất trong 6 tuần. Có khoảng 7,2
tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn 6,8% so với mức trung bình 3 tháng. Các nhà đầu
tư tiếp tục bán các tài sản rủi ro khiến chỉ số của các hãng Internet và công nghệ sinh học giảm trong khi chỉ số
Russell 2000 giảm 1,9%, mức giảm lớn nhất trong gần 2 tháng. Ba đợt mua trái phiếu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với chỉ số S&P 500 tăng 178%. Ngày 19/3, chủ tịch Janet Yellen cho biết có thể sẽ
ngừng chương trình mua trái phiếu vào mùa thu và tăng lãi suất vào khoảng 6 tháng sau đó. Theo dữ liệu công bố
mới đây của Ủy ban Thương mại Mỹ, các nhà máy nhận được ít đơn đặt hàng hơn trong tháng 2/2014, đánh tín hiệu
rằng, hoạt động đầu tư kinh doanh đang chậm lại sau hiện tượng thời tiết khắc nghiệt bất thường. Trong khi đó, chỉ
số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng 3 đạt mức cao nhất trong 6 năm.

NHẬN ĐỊNH  

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.

89.55 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư, điều này cũng dễ hiểu trong giai
đoạn này. 

Áp lực bán mạnh vẫn được duy trì trong phiên sáng nay khi có lúc Vn-Index giảm xuống 582.58 điểm. Lực cầu giá
thấp đã giúp thị trường phục hồi tốt trong phiên. Nhìn chung đồ thị của thị trường trong phiên hôm nay cho thấy giá
liên tục trồi sụt. Đặc biệt lực cầu mạnh ở những phút cuối gia tăng đã giúp giá phục hồi khá tốt và độ rộng tăng điểm
đã mở rộng hơn trên sàn Hose với 117 mã tăng và 114 mã giảm, nếu so với phiên sáng thì độ rộng này là khá tích
cực. Cổ phiếu ITA là tâm điểm trong dòng cổ phiếu nóng với sức tăng khá tốt, thanh khoản phiên nay đạt gần 16 triệu
cổ phiếu, trong khi 2 phiên trước đó mã này cũng có thanh khoản kỷ lục với 24 triệu cp ngày 26/3 và 19 triệu cp ngày
25/3. Nhóm cổ phiếu chứng khoán trên cả 2 sàn đều khởi sắc trở lại là nguyên nhân giúp kéo tâm lý thị trường đi lên.
Nhóm cổ phiếu giao dịch tốt tiêu biểu là HCM, SSI, KLS, VND, BVS, APS…Việc thị trường đã phân hóa trở lại cho
thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng để đón chờ kết quả kinh doanh quý 1 đang dần được hé lộ. Tuy
nhiên, nhìn nhận ở phiên nay chưa thể xác nhận được thị trường đã dừng điểu chỉnh bởi vì nếu trong phiên tới thanh
khoản vẫn duy trì thấp như phiên nay có thể khiến áp lực bán gia tăng trong tuần kế tiếp. Vấn đề là cầu thị trường đã
chấp nhận mức giá hiện tại hay chưa hay thị trường phải tìm điểm cân bằng thấp hơn nữa. �

Chúng tôi chưa xác nhận thị trường đã dừng điều chỉnh và áp lực bán ra trong phiên cuối tuần sẽ gia tăng khi giá
phục hồi. Do đó, đối với những nhà đầu tư vẫn giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể bán bớt ra trong phiên phục hồi để
chờ thị trường thực sự cân bằng. Hiện tại chúng tôi chưa mở trạng thái mua trở lại. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 570-580
điểm với Vn-Index và 86-88 điểm với HNX-Index. �

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

Trang 4

KHUYẾN CÁO 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.




