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Bộ Tài chính vừa thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014. Theo
đó, tính tới hết tháng 3, Việt Nam đang bội chi 37.090 tỷ đồng. Về thu ngân sách Nhà
nước, thực hiện tháng 3 ước đạt 57.950 tỷ đồng, lũy kế thu quý I đạt 195.070 tỷ đồng,
bằng 24,9% dự toán, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2013. Thu nội địa thực hiện
tháng 3 ước đạt 37.000 tỷ đồng, lũy kế thu quý I đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự
toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Đánh giá chung tình hình thu nội địa 3
tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so
với cùng kỳ năm 2012, đạt 22,7% dự toán. năm 2013 đạt 20,9% dự toán. Thu về dầu
thô thực hiện tháng 3 ước 8.600 tỷ đồng, lũy kế thu quý I ước đạt 26.090 tỷ đồng, bằng
30,6% dự toán, bằng 100,3% so với cùng kỳ năm 2013

Quý I bội chi ngân sách 37.090 tỷ đồng

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

Ngành Hải quan thu ngân sách đạt hơn 53.000 tỉ đồngHBC kế hoạch lợi nhuận thuần 175 - 200 tỷ đồng

Nhu cầu sử dụng điện trong quý hai tăng 10,4% 

Hết quý I-2014, toàn ngành Hải quan thu NSNN được khoảng 53.238 tỉ đồng, bằng
23,8% dự toán, tăng 30,7% so với cùng kì năm 2013. Xăng dầu các loại đạt 2,08 triệu
tấn, trị giá 1.978 triệu USD (tăng 23,2% về lượng, tăng 18,7% về trị giá so với cùng kì
năm 2013); ô tô nguyên chiếc hơn 10.000 chiếc, trị giá gần 190 triệu USD (tăng 49,8%
về lượng và tăng 54% về trị giá so với cùng kì 2013); máy móc thiết bị và phụ tùng: đạt
2.947 triệu USD (tăng 25,7% so với cùng kì năm 2013); linh kiện phụ tùng ô tô đạt 385
triệu USD (tăng 30,9% so với cùng kì 2013)…Chỉ tính riêng 4 mặt hàng trên trong quý I
vừa qua đã có mức tăng thu tới 7.750 tỉ đồng so với cùng kì 2013. Trong đó, xăng dầu
tăng thu 4.170 tỉ đồng; máy móc thiết bị và phụ tùng tăng thu 1.492 tỷ đồng

Quý I/2014, DPR tiêu thụ 3.406 tấn mủ cao su

MBB lãi trước thuế 3.022 tỷ đồng trong 2013

Quý I/2014, Công ty khai thác được 2.055 tấn mủ cao su;
tiêu thụ đạt 3.406 tấn, với giá bán bình quân 47,36 triệu
đồng/tấn. HĐQT của DPR vừa quyết định tăng mức vốn
góp vào CTCP cao su Sa Thầy từ 40 tỷ đồng lên 74 tỷ
đồng, do Công ty này tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên
740 tỷ đồng. Ngày 25/4 tới, DPR sẽ triệu tập ĐHCĐ
thường niên năm 2014, để thông qua phương án chia cổ
tức năm 2013 tỷ lệ 40%, kế hoạch kinh doanh năm 2014
gồm sản lượng khai thác 15.150 tấn mủ cao su, tiêu thụ
19.000 tấn, LNTT 249 tỷ đồng.

Năm 2014, Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh 5.000 tỷ
đồng doanh thu thuần; lợi nhuận thuần từ 175 đến 200 tỷ
đồng (chưa kể hoàn nhập dự phòng) và cổ tức 2013 dự
kiến chi trả ở mức 15%. Tính đến ngày 2/4/2014, tổng giá
trị hợp đồng thầu HBC đã ký lên tới 5.500 tỷ đồng, trong
đó 3.500 tỷ đồng đã được ký hợp đồng từ năm trước và
thực hiện trong năm nay, 2.000 tỷ đồng được ký mới. Dự
kiến đến 31/12/2014, HBC sẽ ký thêm các hợp đồng với
tổng trị giá khoảng 4.500 tỷ đồng.

Tháng 4/2014, dự kiến phụ tải của hệ thống điện có thể đạt tới 400 triệu kWh/ngày,
công suất phụ tải lớn nhất khoảng 20.900MW. Trong tháng Tư và các tháng mùa khô

Năm 2013, tăng trưởng huy động vốn của MBB đạt
159.690 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012. Trong đó,

NHẬN ĐỊNH  

1.64

4,237.74

6,673.51

Nikkei 225

22,510.08

2,058.83

-55.00

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ TP.HCM đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phối
hợp tuyên truyền biển đảo Tổ quốc và vận động ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu -
vì tuyến đầu Tổ quốc" sáng 3-4. Trong năm 2014 dự kiến TP sẽ chi khoảng 31,2 tỉ
đồng để chăm lo cho Trường Sa. Trong năm nay, TP sẽ tập trung xây dựng Trường
tiểu học Song Tử Tây với kinh phí 8 tỉ đồng, trang bị bồn chứa nước ngọt cho các nhà
giàn và bốn xuồng CQ trị giá 15,2 tỉ đồng cho Quân chủng hải quân. Bên cạnh đó, TP
sẽ tiếp tục chương trình tặng học phí cho cán bộ, chiến sĩ Trường Sa và nhà giàn DK1
khi xuất ngũ (dự kiến 2 tỉ đồng) và phối hợp với bộ đội biên phòng xây dựng mái ấm
cho chiến sĩ vùng biên giới với kinh phí khoảng 3 tỉ đồng.

Dow Jones 16,574.64

TPHCM sẽ chi hơn 31 tỉ đồng cho Trường SaQuản lý quỹ Thăng Long lãi nhẹ năm 2013

Nga trên bờ vực suy thoái sâu khi chỉ số PMI giảm mạnh
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năm nay, truyền tải trên hệ thống điện 500kV sẽ cao. Do vậy, EVN yêu cầu các Tổng
Công ty Điện lực cần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, theo dõi thường xuyên
diễn biến phụ tải trên địa bàn quản lý và nhất là tại các tỉnh thuộc 4 vùng kinh tế trọng
điểm và duy trì liên tục các giải pháp tiết kiệm điện. Quý 1/2014, sản lượng điện toàn
hệ thống đạt trên 32 tỷ kWh, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng điện
thương phẩm cũng đạt mức gần 28 tỷ kWh, tăng gần 8% so với cùng kỳ; trong đó miền
Bắc tăng trên 12%, miền Nam tăng 4,5% và miền Trung tăng hơn 4%.
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huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư (riêng ngân
hàng) đạt 136.654 tỷ, tăng 16% so với 2012, hoàn thành
105% kế hoạch năm 2013. Tăng trưởng tín dụng riêng
ngân hàng đạt 18%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt
chẽ ở mức 2,45%. Kết thúc năm, MBB đạt 3.022 tỷ đồng
LNTT. EPS đạt 2.145 đồng/ cổ phiếu. Các chỉ số hiệu
suất sinh lời ROA đạt 1,28%, ROE đạt 16,3%.

15.13

S&P 500

CTCP Quản lý quỹ Thăng Long báo cáo lợi nhuận đạt
802 triệu đồng năm 2013. Kết quả này đã cải thiện đáng
kể so với con số lợi nhuận 96 triệu đồng năm 2012.
Trong năm Công ty cũng đã thay mới cả Chủ tịch và
Tổng giám đốc, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam lên giữ cả
hai vị trí này từ tháng 7/2013. Năm 2013 Công ty có 1,5 tỷ
doanh thu từ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
Trước đó năm 2012 công ty không ghi nhận một đồng
doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng kỷ lục trong tháng 2

Ngày 3/4, tập đoàn HSBC và Markit Economics cho biết, chỉ số sản xuất PMI tháng 3
của Nga giảm xuống 47,8 điểm từ mức 50,2 điểm của tháng 2. Chỉ số PMI dưới 50
điểm thể hiện sự suy yếu. Dự báo của các doanh nghiệp về lĩnh vực dịch vụ gần chạm
mốc thấp kỷ lục kể từ cuối năm 2008. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Ukraine
đang trở thành chủ đề tranh luận hàng đầu tại Nga do các biện pháp trừng phạt nhằm
vào một số cá nhân và công ty đã gây ra thoái lui dòng vốn, dập tắt sự phục hồi của
nền kinh tế. Theo theo dõi của Bloomberg, đồng rúp giảm 7,5% so với USD tính đến
thời điểm hiện tại .
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Theo số liệu của Phòng Thương mại Mỹ, chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu tăng 
7,7% lên 42,3 tỷ USD - mức chênh lệch lớn nhất kể từ tháng 9/2013 và cao hơn hẳn so 
với mức 39.3 tỷ USD của tháng 1. Trong cuộc khảo sát của Bloomberg, 69 chuyên gia
kinh tế học dự đoán khoảng cách này sẽ giảm xuống 38,5 tỷ USD với hoạt động nhập
khẩu không thay đổi nhiều. Theo đó, xuất khẩu giảm 1,1% xuống 190,4 tỷ USD do
doanh số bán dầu giảm thấp. Hoạt động vận chuyển nhiên liệu tới các khách hàng
nước ngoài tăng so với những tháng trước nhờ sản xuất năng lượng tăng trưởng.

31.69

12.12 4,461.45

(Cập nhật 17h00' ngày04/04/2014) Trang 1
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VN-Index dừng lại ở mức 593,04 điểm, tăng 3,60 điểm (0,61%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 119,718 triệu đơn vị, trị giá 3.453,53 tỷ đồng.
Toàn sàn có 100 mã tăng, 132 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 2,45 điểm (0,37%) lên mức 667,33 điểm, với 10 mã
tăng giá, 13 mã giảm giá và 7 mã đứng giá. Mã VIC chỉ giằng co
quanh mốc tham chiếu trong suốt thời gian của phiên giao dịch hôm
nay và khớp lệnh hơn 800 nghìn đơn vị. Tuy nhiên, VIC bất ngờ thỏa
thuận được tới hơn 22,8 triệu cổ phiếu và phần lớn lượng thỏa thuận
này được thực hiện ở mức giá sàn. Như vậy, tổng giá trị giao dịch
thỏa thuận của VIC đạt tới 1.513 tỷ đồng. Đáng chú ý, VIC được khối
ngoại mua vào lên tới 22,11 triệu cổ phiếu. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 31 triệu đơn vị và bán ra
gần 7 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.204.520 cổ phiếu
và bán ra gần 2.752.000 cổ phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên
HNX bán ra nhiều nhất với 2.116.500 đơn vị (chiếm 39,4% tổng khối
lượng giao dịch), trong khi mua vào 167.600 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 86,76 điểm, giảm 0,87 điểm (-0,99%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,253 triệu đơn vị, trị giá 625,12 tỷ đồng.
Toàn sàn có 84 mã tăng, 145 mã giảm và 147 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index giảm 1,93 điểm (-1,07%), xuống còn 178,72 điểm, với 3
mã tăng, 19 mã giảm và 8 mã đứng giá. Các cổ phiếu có tính dẫn dắt
trên sàn HNX như ACB, SHB, PVS, KLS… vẫn điều chỉnh giảm và
khiến chỉ số HNX-Index không thể bật tăng trở lại. Phiên hôm nay,
SHB giảm 200 đồng xuống 10.700 đồng/CP và khớp lệnh được 5,36
triệu đơn vị. Mã PVX giảm 400 đồng xuống 6.400 đồng/CP và cũng
khớp được tới 7,6 triệu đơn vị.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
650 điểmMạnh

Tiếp tục phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp nhờ nỗ lực tăng
điểm ở nhóm cổ phiếu bluechips như GAS và MSN.
Chốt phiên, Vn-Index đóng cửa ở mức điểm cao trong
phiên, tăng 3.6 điểm lên 593.04 điểm. Tổng giá trị giao
dịch phiên nay đạt hơn 3400 tỷ đồng, trong đó giá trị
thỏa thuận đã đạt hơn 1700 tỷ đồng, chủ yếu thỏa
thuận của VIC. Khối lượng giao dịch hôm nay sụt giảm
mạnh khi chưa đặt tới 100 triệu cổ phiếu. Hiện tại, các
chỉ báo tạm ngưng đà giảm nhưng xu thế điều chỉnh
vẫn chưa dừng lại. MACD vẫn đang nằm phía dưới
đường tín hiệu và gia tăng khoảng với đường này. MFI
vẫn đang giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Dải Bollinger ngày càng co hẹp lại cho thấy tín
hiệu thị trường tiếp tục giằng co mạnh trong tuần kế
tiếp khi Vn-Index đang ở dải giữa của Bollinger. Hiện
tại, dải dưới của Bollinger đang ở ngưỡng 580 điểm,
dải trên tại ngưỡng 610 điểm. Tuần kế tiếp, Vn-Index
sẽ biến động giằng co dưới ngưỡng 600 điểm với
ngưỡng hỗ trợ 580 điểm. 
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Đóng cửa trái chiều với Hose khi không nhận được hỗ
trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chốt phiên, HNX-
Index giảm 0.87 điểm xuống 86.76 điểm. Giao dịch tiếp
tục sụt giảm với khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 56
triệu đơn vị, giảm hơn 8% so với phiên trước. Cây nến
đỏ thân ngắn phiên nay vẫn nằm trọn trong cây nến
xanh phiên trước đó nên tạm thời thành quả tăng điểm
ở phiên trước chưa bị mất. Hiện nay đường giá vẫn
bám sát phía dưới của đường MA(20) cho thấy thị
trường đang giằng co tại ngưỡng này. Xu thế điều
chỉnh vẫn tiếp diễn khi MACD tiếp tục giảm mạnh và
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. RSI và MFI
đang giảm mạnh cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Với thanh khoản vẫn sụt giảm thì khả năng thị
trường còn điều chỉnh trong tuần kế tiếp với ngưỡng
hỗ trợ tiếp theo là 82 điểm. 
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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 nhẹ trong phiên giao dịch nhiều biến động hôm thứ Sáu, ghi nhận tuần tăng thứ
hai liên tiếp, khi nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm của Mỹ được công bố trong ngày. Lúc 15h14 giờ Việt
Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng gần 0,1% lên 138,96 điểm, hướng tới phiên
tăng thứ tám liên tiếp, chuỗi phiên tăng dài nhất kể từ đầu năm nay. Thị trường đi lên sau khi một báo cáo
của khu vực tư nhân cho thấy việc làm của Mỹ tăng nhiều hơn dự báo cáo trong tháng 3. Chính phủ Mỹ sẽ
công bố việc làm của khu vực phi nông nghiệp trong ngày hôm nay, được dự đoán sẽ cho thấy việc làm tăng
mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương đã tăng 1,7% cả tuần, ghi nhận
tuần tăng thứ hai liên tiếp. Chứng khoán Hồng Kông tăng 2% trong tuần này khi Trung Quốc phác thảo ra gói
kích thích kinh tế mới, còn chứng khoán Nhật Bản tăng 2,5%. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Tencent
Holdings, công ty Internet lớn nhất Châu Á, giảm 3,9% trên thị trường Hồng Kông. Cổ phiếu của LG Innotek
Co tăng 5,8% lên mức cao nhất trong 3 năm sau khi Samsung Securities Co nâng dự báo giá cổ phiếu của
hãng sản xuất phụ kiện điện thoại này thêm 27%.
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Phiên giao dịch cuối tuần cả 2 sàn đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-Index tăng 3.6 điểm lên 593.04 nhờ nỗ
lực tăng điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS và VNM thì HNX-Index lại để mất 0.87 điểm xuống
86.76 điểm. Thanh khoản phiên nay trên cả 2 sàn đều sụt giảm mạnh khi tổng khối lượng giao dịch chỉ đạt
hơn 154 triệu đơn vị Tâm lý thận trọng vẫn duy trì trong tuần tới
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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.

Trên đồ thị của Vn-Index, dải Bollinger vẫn tiếp tục co hẹp lại và đường giá đang ở sát dải giữa của Bollinger
tại ngưỡng 595 điểm nên trong tuần tới Vn-Index tiếp tục giằng co mạnh. Trường hợp thanh khoản vẫn duy trì
như hiện tại thì không tránh khỏi áp lực bán ra sẽ tăng dần trong các phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với
Vn-Index tại 580 điểm. Ở thời điểm này, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, ưu tiên tiền mặt cao
hơn. 

hơn 154 triệu đơn vị. Tâm lý thận trọng vẫn duy trì trong tuần tới. 
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Giao dịch trong phiên cuối tuần khá thận trọng và không có nhiều thay đổi so với phiên trước đó. Nổi bật ở
phiên nay là giao dịch thỏa thuận tăng đột biến với tổng giá trị thỏa thuận đạt hơn 1700 tỷ đồng trên sàn
Hose, trong đó VIC được thỏa thuận tới 1500 tỷ đồng, tương đương với hơn 22 triệu cổ phiếu. Giao dịch thỏa
thuận đột biến của VIC hôm nay là từ CTCP BĐS Xavinco do tập đoàn Vingroup sở hữu 96.4% vốn điều lệ,
chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài. Với 21.6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tổng giá trị lên
đến 70 triệu USD, đây là giao dịch vốn hóa lớn nhất đối với công ty tư nhân tại VN. Đây cũng là giao dịch cổ
phiếu lớn nhất trên TTCK thứ cấp tại Việt Nam và ngành bất động sản tính đến thời điểm này. Trên sàn khớp
lệnh, hai giao dịch bán ròng bất ngờ của khối ngoại xuất hiện tại DPM và HPG. DPM bị xả 1,68 triệu cổ phiếu,
tương đương 71,9 tỷ đồng. Như vậy gần 72% khối lượng giao dịch của DPM hôm nay là do khối ngoại bán
ra. Khối ngoại cũng có mua vào một chút ở DPM, nhưng chung cuộc vẫn là bán ròng hơn 65 tỷ đồng. Nguyên
nhân được cho là thông tin DPM điều chỉnh giảm lãi năm 2013 hơn 3.7% do nhập thêm lỗ từ công ty liên kết.
Khối lượng giao dịch của của DPM hôm nay cũng là lớn nhất trong 10 phiên. Biến động ngược chiều lại xuất
hiện ở HPG: Nhà đầu tư nước ngoài bán ra khi giá tăng mạnh. HPG đóng cửa tăng 5,71%, mạnh nhất trong
rổ VN30 bất chấp việc khối ngoại xả gần 1,26 triệu cổ phiếu, tương đương trên 68,8 tỷ đồng. Lượng bán này
chiếm khoảng 60% khối lượng giao dịch của HPG trong phiên. HPG cũng được nhà đầu tư trong nước mua
khá mạnh, giá trị trên 14,8 tỷ đồng. Thị trường phiên nay chỉ có biến động đột biến từ VIC, HPG và DPM; còn
lại diễn biến ở phiên nay không làm thay đổi chung cục diện của thị trường khi tâm lý thận trọng vẫn duy trì
thể hiện qua thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm mạnh. 

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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