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Sau khi tăng trưởng chậm lại trong tháng 2, hoạt động của ngành sản xuất của Việt Nam
đã lấy lại được đà tăng trưởng đôi chút trong tháng 3. Báo cáo ngày 1/4/2014 của
HSBC, trong đó cho thấy PMI của Việt Nam đã tăng từ mức 51 điểm của tháng 2 lên
51,3 điểm trong tháng 3. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp chỉ số PMI đứng trên ngưỡng 50
điểm, thể hiện ngành sản xuất tiếp tục có sự tăng trưởng. Trước đó, chỉ số này đã tăng
lên 52,1 điểm trong tháng 1, mức cao nhất trong vòng 33 tháng. HSBC cho biết cả cả
cấu phần sản lượng và đơn hàng đều tăng trưởng mạnh lên trong tháng 3, trong khi đơn
hàng xuất khẩu mới cũng tăng trưởng trở lại. HSBC nhận định hoạt động sản xuất của
Việt Nam sẽ tiếp tục được hưởng lợi do đầu tư nước ngoài gia tăng, chi phí đầu vào
giảm và nhu cầu từ các thị trường phương Tây cải thiện.

HSBC: Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam tăng trở lại trong tháng 3

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

Kinh tế quý I: GDP tăng 4,96%, xuất siêu 1 tỷ USD HAG: Lãi sau thuế 2014 tăng 50%, đạt 1,460 tỷ đồng

Hà Nội: Quý I, giải ngân vốn XDCB ngân sách thành phố quản lý đạt 25,5% kế 

Theo báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I/2014 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư trình Chính phủ ngày 1/4, các chỉ số quan trọng đều đạt được những kết quả
tăng trưởng khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn so với cùng kỳ các năm
trước, khi GDP quý I ước đạt 4,96%, đã cao hơn so với mức tăng trưởng GDP 4,76%
của quý I/2013 và 4,75% của quý I/2012. Xuất nhập khẩu cũng là một trong những điểm
sáng, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu cả quý I ước đạt 33,35 tỷ USD, tăng 14,1% so
với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu quý I ước đạt 32,34 tỷ USD, tăng 12,4%.
Như vậy, quý I xuất siêu khoảng 1 tỷ USD...

Sau kiểm toán, PVX giảm lỗ hơn 400 tỷ đồng

FECON đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 148 tỷ đồng

Sau kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
hợp nhất của PVX đạt 5.006,74 tỷ đồng, giảm 134,33 tỷ
đồng, tương ứng giảm 2,61% so với trước kiểm toán.
LNST âm 2.228,35 tỷ đồng, so với số lỗ 2.632,3 tỷ đồng
trước kiểm toán, tương ứng giảm số lỗ 403,95 tỷ đồng. Lỗ
sau thuế của cổ đông Công ty mẹ cũng giảm hơn 487 tỷ
đồng, từ âm hơn 2.110 tỷ đồng thành âm 1.622,73 tỷ
đồng. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2013 cũng đã giảm từ
3.342,42 tỷ đồng xuống 3.075,09 tỷ đồng, tương ứng giảm
267,33 tỷ đồng.

HAG thông qua kết quả kinh doanh 2013 với doanh thu
2.771 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 972 tỷ đồng, tăng gấp
2.5 lần so với năm 2012. Tính đến cuối năm 2013, nợ vay
của HAG ở mức 14.258 tỷ và tổng tài sản 29.813 tỷ đồng.
Dựa trên kết quả khả quan thu được, HĐQT HAG thống
nhất đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 1.460
tỷ đồng, tăng 50% so với thực hiện 2013. Cổ tức dự kiến
ở mức 10-15% bằng tiền mặt.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, tính đến 28-3, khối lượng thực hiện vốn XDCB
nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý là 1.730 tỷ/6.163 tỷ đồng, bằng 28%, khối lượng 
giải ngân đạt 1 573 tỷ đồng bằng 25 5% Khối lượng thực hiện vốn cấp cho ngân sách

Năm 2013, doanh thu thuần của FCN đạt 1.204,7 tỷ đồng
(tăng 19,5% so với năm 2012), lợi nhuận ròng đạt 102,3 tỷ
đồng ( tăng 8 3% so với năm 2012) Trong năm 2014
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Kể từ 0h ngày 1/4, dầu diesel, dầu hoả, madut sẽ đồng loạt giảm giá tối thiểu 121-239
đồng/l, kg trong khi giá xăng tạm thời chưa có sự điều chỉnh. Về mức điều chỉnh cụ thể,
đại diện Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết đã chính thức giảm giá
bán các mặt hàng dầu trong hệ thống từ 130-240 đồng/lít,kg. Cụ thể, giá dầu diesel
0,05S tại vùng 1 của Petrolimex sẽ có mức giá mới là 22.600 đồng/lít, giảm 240 đồng/lít
so với trước đó. Giá dầu hoả trong hệ thống cũng sẽ giảm 150 đồng/lít, xuống mức
22.480 đồng/lít trong khi dầu madut đồng loạt giảm 130 đồng/kg. Cũng theo thống kê
của Bộ Tài chính, hiện chỉ có giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 92 vẫn cao hơn giá
bán khoảng 230 đồng/lít. Bởi vậy, cơ quan điều hành quyết định tạm thời giữ ổn định giá
bán mặt hàng này. �

Dow Jones 16,457.66

Giá các loại dầu đồng loạt giảm, giá xăng giữ nguyênVietcombank Fund lỗ 16 tỷ đồng năm 2013

Chỉ số PMI của Trung Quốc thấp nhất kể từ năm 2005

giải ngân đạt 1.573 tỷ đồng, bằng 25,5%. Khối lượng thực hiện vốn cấp cho ngân sách
quận, huyện là 1.178 tỷ/5.749 tỷ đồng, bằng 20,5%, trong đó khối lượng giải ngân là
1.070 tỷ đồng. Đối với các công trình trọng điểm, khối lượng giải ngân 444 tỷ/2.255 tỷ
đồng, bằng 19,7%. Về xử lý nợ XDCB, thành phố đã yêu cầu đơn vị có nợ lớn hơn 50%
tổng chi XDCB theo phân cấp phải dành vốn xử lý tối thiểu 50% số nợ nhưng một số
đơn vị, như Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa chưa thực hiện đúng. 

đồng ( tăng 8,3% so với năm 2012). Trong năm 2014,
Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận 
sau thuế 148 tỷ đồng. Đây là mục tiêu khá thách thức bởi
mảng kinh doanh cọc ngầm của FCN sẽ khó tăng trưởng
mạnh như năm 2013 do cạnh tranh tăng cao trong khi thị
trường xây lắp nhìn chung chưa có nhiều khởi sắc.

14.15

S&P 500

Doanh thu kinh doanh của Công ty đã giảm một nửa so
với năm trước đó, xuống còn 18,1 tỷ đồng. Trong đó, phí
quản lý danh mục đầu tư đã giảm hơn 10 tỷ đồng, xuống
còn 10,4 tỷ đồng, phí quản lý quỹ giảm gần hết, xuống còn
dưới 1 tỷ đồng. Trong năm 2013, VCBF đã tiến hành giải
thể 2 quỹ thành viên là Vietcombank 1 và Vietcombank 3,
đồng thời miễn toàn bộ phí quản lý cho Vietcombank 1 kể
từ tháng 1/2013. Kết quả, VCBF lỗ trước thuế 16,1 tỷ
đồng năm 2013, sụt giảm mạnh so với kết quả lãi 5,4 tỷ
đồng của năm 2012.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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USD giảm so với yên, euro sau tuyên bố của Chủ tịch Fed

Ngày 1/4, HSBC và Markit Economics cho biết, chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc
trong tháng 3 giảm xuống ở 48 điểm từ mức 48,5 điểm của tháng 2 và là mức thấp nhất
kể từ tháng 7/2013. Trong khi đó, theo số liệu riêng của chính phủ, chỉ PMI của Trung
Quốc đạt 50,3 điểm, cao hơn so với mức 50,2 điểm của tháng 2. Mặc dù chỉ số sản xuất
PMI chính thức của Trung Quốc trong tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm
2005 nhưng chỉ số phụ - theo dõi số lượng đơn hàng xuất khẩu mới – tăng lên 50,1
điểm từ mức 48,2 điểm của tháng trước đó. 
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Cuối chiều qua tại New York, chỉ số đô la Mỹ - theo dõi biến động của USD với các đồng
tiền chủ chốt - giảm 0,11% xuống 80,089 sau bài phát biểu của chủ tịch Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) Janet Yellen tại Chicago. Euro tăng 0,17% so với USD lên giao dịch ở
1,3777 USD/EUR do lạm phát của khu vực đồng euro là 0,5% thấp hơn so với dự báo
của các nhà kinh tế học (0,6%). Bà Yellen cho biết, thị trường việc làm và kinh tế Mỹ đã
rơi vào suy thoái trầm trọng và chương trình nới lỏng tiền tệ có thể sẽ vẫn được duy trì
thêm một thời gian.

43.27

27.81 4,419.31

(Cập nhật 17h30' ngày 01/04/2014) Trang 1
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VN-Index dừng lại ở mức 583,85 điểm, giảm 7,72 điểm (-1,31%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 173,005 triệu đơn vị, trị giá 2.831,2 tỷ
đồng. Toàn sàn có 32 mã giảm, 229 mã tăng và 43 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 10,3 điểm (-1,54%) xuống còn 660,13 điểm, với
3 mã tăng giá, 26 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Bất ngờ xảy đến
trong thời gian cuối của phiên giao dịch, hàng loạt các cổ phiếu vừa
và nhỏ trên sàn HOSE đã bị kéo xuống mức giá sàn như HAR, HQC,
BGM, FCM, DIG, KSS, LCG, PTL… Đáng chú ý, mã ITA đã có lúc bị
bán rất mạnh và chạm mức giá sàn, tuy nhiên, lực cầu bắt đáy tăng
cao và giúp mã này chỉ còn giảm 600 đồng xuống 9.500 đồng/CP và
khớp lệnh lên đến 21,21 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 8,7 triệu đơn vị và
bán ra gần 5,6 triệu đơn vị, trong đó HAG được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 1.596.550 đơn vị (chiếm 24,5% tổng khối lượng giao
dịch). Trên sàn HNX, khối ngoại mua 1,1 triệu đơn vị và bán ra
807.303 đơn vị, trong đó DBC bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều
nhất với 65.000 đơn vị (chiếm 22,7% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 86,49 điểm, giảm 2,95 điểm (-
3,30%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 114,751 triệu đơn vị, trị giá
1.315,25 tỷ đồng. Toàn sàn có 44 mã tăng, 210 mã giảm và 122 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 7,22 điểm (-3,92%), xuống còn
176,78 điểm, với 29 mã giảm và 1 mã đứng giá. Mã đứng giá duy
nhất trong nhóm HNX-30 là NTP. Trong khi đó, các mã khác đều đã
đồng loạt giảm giá. Mã IDJ và PVL đã bị kéo xuống mức giá sàn.
Trong khi đó, mã SHB giảm tới 900 đồng xuống 10.200 đồng/CP và
khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 15 triệu đơn vị. Mã SCR cũng
giảm 1.000 đồng xuống 10.600 đồng/CP và khớp lệnh 10,1 triệu đơn
vị.
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

VSH Cổ phiếu VSH của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn -
Sông Hinh đã thiết lập mức giá cao nhất trong 1 năm. Đóng cửa phiên
nay, giá VSH đứng tại 13.500 đồng/cp so với giá đỉnh của 1 năm qua
là 13.000 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh phiên nay cũng đột biến với
1.906.530 cp được khớp lệnh, gấp 5.2 lần KLGD khớp lệnh trung bình
10 phiên. Công ty VIAC Limited Partnership đăng ký bán cổ phiếu này
với số lượng 2.000.000 cổ phiếu. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày
10/05/2013 đến ngày 08/06/2013. Ngày 22/5 công ty sẽ tổ chức
ĐHCĐ thường niên năm 2013. Năm 2012, công ty đạt gần 234 tỷ
đồng LNST, EPS cả năm 2012 đạt 1,157 đồng/ cp. Hôm nay, VSH
cũng công bố về lãi hợp nhất không nhiều khác biệt so với kết quả
kinh doanh riêng công ty mẹ đã công bố trước đó. VSH đạt doanh thu
thuần gần 60 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu
tài chính quý 1/2013 đạt 12.9 tỷ đồng, giảm 34% cùng kỳ 2012. Lãi
sau thuế đạt 35.34 tỷ đồng, giảm 46% cùng kỳ năm 2012. Mức cổ tức
hàng năm của công ty dao động trong khoảng 6%-10%. P/E hiện tại ở
mức 11.15 lần.
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ACB Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 685 đồng/CP

HTL Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 500đồng/CP

VNR - Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam
(HNX) Kết thúc phiên giao dịch hôm nay VNR có sự tăng đột biến về
giá. Đây là mức giá cao nhất của VNR trong suốt một năm qua. Đóng
cửa Giá VNR đứng tại 23.800 đồng/cp, tăng gấp đôi so với giá đóng
cửa ngày 18/5/2012, khối lượng giao dịch đạt 30.900 cp. Đầu tháng 4,
Ông Đặng Thế Vinh - Phó Tổng Giám đốc đã mua 2.000 cổ phiếu của
công ty nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:
6.030 CP (tỷ lệ 0,01%). Kết thúc năm tài chính 2012, công ty thu lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh chính đạt trên 300,3 tỉ đồng đạt
100,12% kế hoạch và bằng 100,86% so với năm 2011. Lợi nhuận
trước thuế đạt trên 313,6 tỉ đồng tăng 4,67% so với kế hoạch và tăng
10,38% so với năm 2011. Lợi nhuận sau thuế năm đạt trên 267,5 tỉ
đồng. Nhìn chung, công ty hoàn thành kế hoạch đề ra. Ngày
22/4/2013 công ty đã họp ĐHCĐ thường niên năm 2013 và đã thông
qua nghị quyết với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 360 tỷ đồng, cổ
tức năm 2013 dự kiến là 20%. EPS hiện tại là 4.920 đồng/cp, P/E đạt

ầ

SBT Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 500 đồng/CP



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á có phiên tăng thứ năm liên tiếp trong ngày đầu quý 2, chuỗi phiên tăng dài nhất trong
vòng hơn 1 tháng. Lúc 13h33 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2%
lên 138,31 điểm. Chỉ số này đã giảm 2,4% trong cả quý 1. Thị trường có lúc giảm tới 0,4% trong phiên sau khi
số liệu cho thấy chỉ số PMI của Trung Quốc do HSBC và Markit tổng hợp giảm từ 48,5 điểm xuống 48 điểm
trong tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2013. Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ 0,1% khi số liệu cho thấy
tâm lý các hãng sản xuất lớn tại nước này tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007. Những cổ phiếu nổi bật:
Cổ phiếu ngành công nghệ và sòng bạc tăng mạnh nhất trong phiên này. Cổ phiếu của Hermes Microvision
Inc. tăng 7% trên thị trường Đài Bắc, dẫn đầu mức tăng của các cổ phiếu ngành công nghệ thông tin. Cổ
phiếu của Evergrande Real Estate Group Ltd. tăng 5,7% trên thị trường Hồng Kông khi công ty bất động sản
này công bố lợi nhuận cả năm và mức trả cổ tức cao hơn dự đoán. Cổ phiếu của Sands China Ltd. và Galaxy
Entertainment Group dẫn đầu mức tăng trên thị trường Hồng Kông nhờ tin doanh thu sòng bạc tại Macau
tăng 13% trong tháng 3. Cổ phiếu của Hokkaido Electric Power Co. giảm 10% trên thị trường Tokyo do tin
ngân hàng Development Bank of Japan Inc. sẽ phải bơm 50 tỷ Yên cho công ty điện lực này.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 01/04/2014

Sau vài phiên giằng co trong biên độ hẹp, áp lực chốt lời mạnh đã gia tăng trong phiên hôm nay khi cả 2 chỉ
số đều đóng cửa ở mức thấp Chốt phiên Vn-Index để mất tới 7 72 điểm xuống 583 85 điểm HNX-Index để

THỨ TƯ

02/04/2014
CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

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.

Ở các bản tin trước chúng tôi đã đánh giá rủi ro thị trường tiếp tục giảm điểm là khá cao khi thanh khoản suy
giảm. Với diễn biến ở phiên nay có thể thấy thị trường còn tiếp tục điều chỉnh trong thời gian tới với ngưỡng
hỗ trợ hiện tại với Vn-index là 565-570 điểm và HNX-Index là 86 điểm. Và ở các ngưỡng hỗ trợ này cơ hội thị
trường phục hồi là khá cao, nhà đầu tư có thể canh mua khi các chỉ số này tiến tới các ngưỡng hỗ trợ trên. �

số đều đóng cửa ở mức thấp. Chốt phiên, Vn-Index để mất tới 7.72 điểm xuống 583.85 điểm. HNX-Index để
mất 2.95 điểm xuống 86.49 điểm. Thanh khoản tăng do áp lực bán mạnh là chủ yếu. 

Diễn biến điều chỉnh nhẹ đã xuất hiện ngay đầu phiên hôm nay với áp lực bán ra khá rộng. Số mã giảm điểm
vẫn chiếm ưu thế. Trong phiên chỉ số liên tục trồi sụt và mức tăng và giảm điểm không nhiều. Diễn biến giằng
co này còn được tiếp diễn đến đầu giờ chiều. Thậm chí, trong những phút đầu giờ chiều chỉ số còn được kéo
xanh nhờ một số mã lớn trên sàn Hose như GAS, VNM, VCB, HAG…Tuy nhiên, lực đỡ chưa được bao lâu
thì lực bán đã quay trở lại với áp lực tăng bất ngờ trong 45 phút cuối khiến Vn-Index rơi thẳng đứng xuống
582.3 điểm. Độ rộng thị trường thu hẹp hiếm có với số mã giảm sàn chiếm đa số. Trong khi HNX-Index cũng
có lúc giảm xuống còn 86.21 điểm, giảm 3.61% so với tham chiếu. VN30-Index chốt phiên giảm 1,54% với 26
mã giảm giá, chỉ 3 mã tăng giá. HNX30-Index giảm 3,91% với 29/30 mã giảm giá, 2 mã giảm sàn. Thị trường
giảm đồng loạt kể cả các cổ phiếu vốn hóa lớn đến các cổ phiếu đầu cơ, nhóm cổ phiếu đầu cơ là đối tượng
bị bán mạnh nhất. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã chấm dứt chuỗi tăng điểm . Lội ngược dòng ở phiên
nay chỉ có HAG và FLC là 2 cổ phiếu hiếm hoi tăng giá và khối lượng tăng mạnh. Với 3 phiên giao dịch giằng
co hẹp đã khiến không ít nhà đầu tư kỳ vọng về một đợt tăng chậm như thời điểm đầu tháng 3, bên cạnh đó
diễn biến giằng co chưa cho dấu hiệu nào về sự bất ổn. Phiên giảm mạnh hôm nay có thể hơi bất ngờ khi
người cầm cổ đã sớm mất kiên nhẫn mới chỉ vài phiên giằng co cùng thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, bài
học về thị trường luôn là không thừa khi nhà đầu tư quyết định chốt lời và bán trước với tâm lý bi quan do lo
ngại cơ hội thị trường tăng điểm là thấp  khi mức thanh khoản suy giảm. 

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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