
Năm 2014, Công ty đặt kế hoạch 500 tỷ đồng doanh thu,
LNTT 195 tỷ đồng, cổ tức 20%. So với mức thực hiện
năm 2013 kế hoạch kinh doanh năm nay của Công ty sụt

Sau kiểm toán, doanh thu thuần của Tổng Công ty Khí
Việt Nam (GAS) giảm 45 tỷ đồng xuống 65.400 tỷ đồng,
trong khi giá vốn hàng bán tăng 79 tỷ đồng lên 48.167 tỷ
đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty mẹ đã
giảm 97 tỷ đồng, từ 12.385 tỷ đồng xuống còn 12.288 so
với báo cáo trước đó. Đây không phải là lần đầu kết quả
kinh doanh của GAS có sự chênh lệch. Theo giải trình của 
GAS, nguyên nhân của sự chênh lệch chỉ đơn giản là do
số liệu ước tính bị sai lệch.

VBC bất ngờ thông báo sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ
lệ 50%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/4,
ngày chốt danh sách là ngày 11/4. Thời gian thanh toán
cổ tức từ ngày 25/4. Như vậy, với lượng cổ phiếu VBC
đang lưu hành gần 3 triệu cổ phiếu, Công ty ước sẽ chi
gần 15 tỷ đồng cho việc trả cổ tức năm 2013. Năm 2013,
VBC đạt 22,4 tỷ đồng LNST, vượt 31,76% kế hoạch năm
và EPS đạt gần 7.500 đồng/cp

Theo ước tính của Bộ NN&PTNT, giá trị XK gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 3 đạt 490
triệu USD, đưa giá trị XK 3 tháng đầu năm đạt 1,4 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ
năm 2013 Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 thị trường NK mặt hàng này lớn nhất của Việt

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Quý I/2014: Hàn Quốc đứng đầu quốc gia đầu tư FDI vào Việt Nam VBC chi gần 15 tỷ đồng trả cổ tức năm 2013

Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD 

Quý I/2014, Hàn Quốc dẫn đầu trong số 32 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt
Nam, với tổng vốn đầu tư mới và tăng thêm là 765,6 triệu USD, chiếm 22,9% tổng vốn
đầu tư vào Việt Nam. Trong khi đó, Nhật Bản đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai, với tổng vốn
đầu tư 414,3 triệu USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Ba tháng đầu năm
2014, chỉ hai dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), tăng vốn thêm 2,8 tỷ USD và
Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), đầu tư mới 2 tỷ USD, đã cao hơn
mức thu hút FDI của 334 dự án (cả cấp mới và tăng thêm) trong những tháng đầu năm
nay, với trên 3,33 tỷ USD.

GAS: Lãi ròng Công ty mẹ “hụt” 97 tỷ đồng sau kiểm
toán

DVP đặt kế hoạch 195 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
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Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, trong quý 1 này, kim ngạch XK của tỉnh đạt
gần 3,2 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ và đạt gần 19% so với kế hoạch năm 2014.
Trong số này, khu vực kinh tế trong nước đạt hơn 570 triệu USD, tăng 21%; khu vực
kinh tế có vốn FDI đạt 2.625 triệu USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 3,
kim ngạch XK ước đạt 1.069 triệu USD, tăng gần 15% so với tháng trước. Kim ngạch
XK tăng cao là do ngay trong quý 1, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa có xu hướng gia tăng
nhanh ở một số thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN, làm lượng đơn
hàng XK tăng mạnh. Bên cạnh đó, hiện nay hầu hết các DN ở địa phương đều có đơn
hàng XK đến quý 2, tăng 10-15%, một số DN lớn có đơn hàng đến quý 3.

Kim ngạch xuất khẩu quý 1 của Bình Dương tăng cao

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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9,574.59

14,827.83

Doanh số bán vàng của công ty Tanaka Kikinzoku – nhà bán lẻ vàng lớn nhất Nhật Bản
– tăng gấp 5 lần trong tháng 3/2014. Nguyên nhân là các nhà đầu tư đang đẩy mạnh
hoạt động mua vàng trước đợt tăng thuế giá trị gia tăng vào ngày 1/4. Công ty Tanaka
Kikinzoku cho biết, lần đầu tiên trong 27 ngày của tháng 3, doanh số bán vàng tại 7 cửa
hàng tăng 423%, ngang với doanh thu cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 27/3, doanh
số bán vàng đã tăng 249% so với 3 tháng đầu năm 2013. Nhằm giải quyết nợ công và
thúc đẩy lạm phát, chính phủ Nhật Bản tiến hành tăng thuế từ 5% lên 8%.
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Doanh số bán vàng tại Nhật Bản tăng trước đợt tăng thuế giá trị gia tăng

Giá vàng giao ngày ở Trung Quốc đang giảm xuống mức giá rẻ nhất trong 18 tháng so
với giá vàng chuẩn tại London. Giá vàng giao ngay trên sàn giao dịch vàng Thượng Hải
là 1,40 USD/ounce, thấp hơn so với mức giá trung bình hàng tháng tại London. Theo
Bloomberg News, đây là lần đầu tiên, giá vàng ở Thượng Hải rẻ hơn giá vàng ở London
kể từ tháng 9/2012. Đồng nhân dân tệ (NDT) suy yếu cũng làm giảm sức hấp dẫn của
vàng đối với những thương vụ tài chính thương mại – trong đó, các nhà đầu tư người
Trung Quốc sử dụng vàng như một tài sản thế chấp để tạo uy tín.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm nay của Công ty sụt
giảm nhẹ. Năm ngoái, DVP đạt 522,76 tỷ đồng doanh thu,
209,741 tỷ đồng LNTT. Theo Ban lãnh đạo Công ty, năm
2014, do xuất hiện thêm một số cảng tư nhân trong khu
vực Hải Phòng, nên tính cạnh tranh ngày một khốc liệt,
dẫn tới sản lượng, doanh thu của Công ty có thể sụt giảm.
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Năm 2014, SMC đặt kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng,
tăng 4% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng,
tăng 92% so với năm 2013 và cổ tức 12%. Dự kiến, năm
2014, tổng sản lượng tiêu thụ thép trong nước của SMC
là 750.000 tấn, chiếm chủ yếu là thép xây dựng (455.000
tấn); sản lượng thép xuất khẩu 85.000 tấn. Để thực hiện
kế hoạch, SMC cố gắng giữ thị phần thép xây dựng, đẩy
mạnh hoạt động phân phối cho các dự án FDI. �

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tính đạt 233,1
nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 701,4 nghìn tỷ
đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước, loại trừ yếu tố giá tăng 5,1%, tuy cao hơn
mức tăng của cùng kỳ hai năm trước nhưng vẫn ở mức thấp. Tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 3 tháng đầu năm 2014 của khu vực kinh tế Nhà
nước đạt 68 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng mức và tăng 6,9%. Mức bán lẻ kinh tế
ngoài Nhà nước đạt 607,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 86,7%, tăng 10%; khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài đạt 25,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 25%.

Dow Jones 16,323.06

Tháng 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 2%SMC đặt kế hoạch lợi nhuận gần gấp đôi 2013

Lần đầu tiên giá vàng Trung Quốc giảm thấp hơn so với thị trường nước ngoài

năm 2013. Hoa Kỳ và Trung Quốc là 2 thị trường NK mặt hàng này lớn nhất của Việt
Nam, chiếm 52,89% tổng giá trị XK. Xuất khẩu sang 2 thị trường này có mức tăng
trưởng lần lượt là 19,85% và 57,88% so với cùng kỳ năm 2013. Hiệp hội Gỗ và lâm sản
Việt Nam cho biết, mục tiêu XK của ngành chế biến gỗ đặt ra trong năm 2014 là 6-6,2 tỷ
USD do năm nay được dự báo là ngành có sự tăng trưởng đầy triển vọng. Năm 2013
kim ngạch XK các mặt hàng gỗ chế biến tăng hơn 19%, đạt 5,5 tỷ USD./
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VN-Index giảm 2,72 điểm (-0,46%) xuống 591,57 điểm, Tổng khối
lượng giao dịch đạt 119,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 2.098,74 tỷ
đồng. Trở lại phiên giao dịch hôm nay, nếu như trong phiên sáng, lực
đỡ từ GAS, VNM, VCB giúp VN-Index duy trì sắc xanh, thì trong phiên
chiều, kiềng 3 chân bị gãy mất 2 khi VNM và VCB quay về tham
chiếu. Trong khi đó, dù lợi nhuận "bốc hơi" mất 100 tỷ đồng sau kiểm
toán, nhưng GAS lại duy trì được mức tăng 1.000 đồng/cp nhờ lực
cầu ngoại, góp phần giúp thị trường không giảm sâu. Trong phiên
chiều, điểm sáng trong nhóm bluechips là KDC, với lực mua mạnh từ
khối ngoại, đạt 1,28 triệu đơn vị, KDC tăng 3,22%. KDC cũng là mã có
giao dịch thỏa thuận lớn tại mức giá khá cao (63.500 đồng/cp) trên
HOSE, với giá trị đạt được trên 80 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 89,44 điểm, giảm 0,60 điểm (-0,67%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 116,943 triệu đơn vị, trị giá 1.523,81 tỷ đồng.
Toàn sàn có 84 mã tăng, 153 mã giảm và 139 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 0,98 điểm (-0,53%), xuống còn 183,98 điểm, với 7
mã tăng, 16 mã giảm và 7 mã đứng giá. Trên HNX, PVX tăng tiếp 300
đồng, khối lượng khớp được đạt 15,16 triệu đơn vị. Sắc tím vẫn ngự
trị trên một vài mã như BGM, PXM, VNG, VNI đến hết phiên nhưng
thanh khoản gần như không cải thiện nhiều so với phiên sáng.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, Khối ngoại mua vào 6,76 triệu cổ phiếu và bán ra
5,03 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào đạt 259,7 tỷ đồng, còn giá trị bán
ra là 160 tỷ đồng. Trên sàn HNX, phiên hôm nay, họ mua vào 1,34
triệu cổ phiếu, trị giá gần 28 tỷ đồng, trong khi bán ra 1,09 triệu cổ
phiếu, tương đương giá trị bán ra là 15,64 tỷ đồng.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
ể

Phiên giao dịch mở đầu tuần khá giằng co sau 2 phiên
phục hồi ở cuối tuần trước. Trạng thái thận trọng vẫn
duy trì khiến Vn-Index giảm điểm cuối phiên và cũng là
mức điểm thấp nhất trong phiên. Tuy nhiên Vn-Index
vẫn giữ trên ngưỡng 590 điểm, đứng tại 591.57 điểm.
Thanh khoản tiêp tục sụt giảm khi giá trị giao dịch chỉ
đạt hơn 2000 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ
thân ngắn cho thấy thị trường vẫn đang giằng co tại
ngưỡng hỗ trợ 590 điểm. Các tín hiệu tiện tại cho tín
hiệu điều chỉnh khi MACD vẫn đang giảm và gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Đồng thời RSI lại vận
động khá hẹp cùng với MFI đang giảm mạnh về vùng
50 cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Dải
Bollinger tiếp tục đi ngang với ngưỡng trên ở 610 điểm
và ngưỡng dưới ở 570 điểm. Đường giá vẫn đang dao
động sát dải giữa của Bollinger và tạm thời đang được
hỗ trợ của dải này. Trong phiên tới, Vn-Index tiếp tục
dao động hẹp với ngưỡng hỗ trợ 590 điểm và kháng
cự 600 điểm. �
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Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần bằng cây nến đỏ
thân nhỏ với biến động tương đương với cây nến xanh
ở phiên trước đó. Chốt phiên, HNX-Index đã rời khỏi
ngưỡng hỗ trợ 90 điểm, xuống 89.44 điểm. Thanh
khoản cũng sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng duy trì,
tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 1000 tỷ đồng. Các
chỉ báo hiện tại vẫn ủng hộ xu thế điều chỉnh. Chỉ báo
MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu. Trong
khi RSI vận động hẹp trong nhiều phiên đổ lại đây. Chỉ
báo MFI lại giảm mạnh cho thấy dòng tiền tiếp tục rút
ra khỏi thị trường. STO lại đang chững lại khi đang tiến
sát về vùng quá bán nên cơ hội phục hồi trong các
phiên tới sẽ không cao. Với các tín hiệu tiện tại thì khả
năng HNX-Index có thể tiến tới vùng giá thấp hơn nếu
thanh khoản duy trì thấp. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là
vùng giá 86-88 điểm. �

92 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 650 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm

610 điểm
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, cả 2 sàn đóng cửa với sắc đỏ, tuy giảm không mạnh nhưng đủ thấy tâm lý
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Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch cuối cùng của quý 1, hướng tới phiên tăng thứ tư liên tiếp,
với cổ phiếu ngành tiêu dùng dẫn đầu mức tăng. Lúc 13h46 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương tăng 0,9% lên 137,86 điểm. Tính đến cuối tuần trước, chỉ số này đã giảm 0,8% kể từ đầu
tháng nhưng lại tăng 3,3% kể từ đầu năm. Theo giới phân tích, thị trường đang hồi phục trở lại sau khi giảm
mạnh do lo ngại về cuộc khủng hoảng địa chính trị tại Ucraina. Giờ đây, nhà đầu tư đã trấn tĩnh khi tình hình
không trở nên xấu thêm. Chỉ số chứng khoán Topix của Nhật Bản tăng 1,4% nhờ đồng Yên duy trì mức giảm
so với USD, bất chấp số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của Nhật Bản bất ngờ giảm 2,3% trong tháng 2
và việc tăng thuế tiêu thụ sẽ có hiệu lực vào ngày mai. Chứng khoán Trung Quốc giảm 0,5% khi một điều tra
của Bloomberg dự báo chỉ số PMI ngành sản xuất do chính phủ nước này công bố vào ngày mai có thể giảm
từ 50,2 điểm xuống 50,1 điểm trong tháng 3. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Halla Visteon Climate
Control Corp, hãng sản xuất thiết bị kiểm soát không khí cho xe hơi, tăng 7% trên thị trường Seoul, mức tăng
nhiều nhất trong số các cổ phiếu ngành tiêu dùng không thiết yếu. Cổ phiếu của Samsung SDI Co., nhà cung
ứng pin của Hàn Quốc cho công ty Apple Inc, tăng 6,6% sau khi nhất trí mua lại công ty Cheil Industries Inc.
Cổ phiếu của Mazda Motor Corp., hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản có 30% doanh thu tại Bắc Mỹ, tăng 4,3%.

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.
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thận trọng vẫn duy trì. Chốt phiên, Vn-Index vẫn giữa trên ngưỡng 590 điểm, giảm 2.72 điểm xuống 591.57
điểm. HNX-Index để mất 0.6 điểm xuống 89.44 điểm. Tổng giá trị giao dịch cả 2 sàn tiếp tục sụt giảm so với
phiên cuối tuần trước với tổng giá trị khớp lệnh chỉ nhỉnh hơn 3000 tỷ đồng. 

Trang 4

Tiếp diễn xu thế ở 2 phiên cuối tuần trước đó, cả 2 sàn vẫn giằng co trong biên độ hẹp khi người bán treo giá
xanh và người mua đợi mua ở giá thấp. Tuy nhiên, đến cuối phiên dường như bên bán đã chiếm ưu thế khi
sắc đỏ bao trùm cả 2 bảng điện tự. Độ rộng giảm điểm mở rộng hơn trong cuối phiên chiều. Bên sàn Hose
với 171 mã giảm điểm, HNX với 153 mã giảm điểm. GAS tăng điểm đã có tác dụng kéo chỉ số đỡ giảm sâu.
Thị trường tiếp tục phân hóa nhưng mức độ phân hóa không cao. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục tăng
khá tốt với các cổ phiếu có sức cầu tốt như HCM, SSI, VND, BVS…Trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản
chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng. Nhóm cổ phiếu Buechips hầu hết đều giảm điểm loại trừ cổ phiếu GAS.
Đồ thị trong phiên liên tục trồi sụt cho thấy trạng thái tâm lý giằng co khá cao tại ngưỡng hỗ trợ trên 2 sàn.
Thanh khoản sụt giảm là điểm đáng lo ngại ở thời điểm này. Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường sẽ còn
giằng co trong tuần này, thậm chí là tuần sau. Theo đó, thì mức độ tăng hoặc giảm điểm sẽ không đáng kể.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi yếu tố thanh khoản, nếu tiếp tục sụt giảm sẽ khiến thị trường chịu áp lực
bán mạnh từ nhà đầu tư mất kiên nhẫn do lo ngại thị trường quay đầu giảm điểm và từ phía nhà đầu tư phải
trả lãi vay margin.Trong tuần tới các doanh nghiệp niêm yết trên sàn bắt đầu công bố báo cáo Quý 1. Do đó,
tuy thị trường vẫn giằng co nhưng sẽ tiếp tục phân hóa mạnh và nhóm cổ phiếu chứng khoán đã được nhà
đầu tư đón đầu. 

Trong giai đoạn thị trường biến động hẹp và không rõ xu thế thì nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý
để dễ dàng ứng phó khi thị trường có biến động. Đặc biệt là việc sử dụng margin trong giai đoạn này sẽ chịu
rủi ro lớn hơn khi mà chúng ta chưa có số liệu chính xác về lượng margin trên thị trường hiện nay. Nhà đầu
tư có thể lựa chọn mã kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt trong quý 1 và nên mua vào ở nhịp điều chỉnh trong các
phiên kế tiếp để hưởng ưu thế về giá. �

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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