
Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM,
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG) sẽ tổ chức xin
ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng tỷ lệ sở hữu

HĐQT công ty đã thông qua phương án chào bán cổ
phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 đã được thông
qua tại ĐHCĐ thường niên 2013. Cụ thể, số lượng cổ
phiếu dự kiến phát hành 17.860.600 cổ phiếu, được chào
bán với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá hiện hành của cổ
phiếu NBB hiện ở mức 25.000 đồng/cổ phiếu, bằng 2,5
lần mức giá chào bán mà NBB đưa ra. Theo tính toán
của HĐQT công ty, tại thời điểm cuối năm 2013, Giá trị sổ
sách 1 cổ phiếu NBB còn ở mức cao hơn thị giá, đạt
27.882 đồng.

HĐQT dự trình ĐHĐCĐ thông qua mức chia trả cổ tức
năm 2013 là 42%/mệnh giá. Đây là mức cổ tức đề xuất
hơn gấp đôi kế hoạch ĐHĐCĐ giao (kế hoạch 20%/mệnh
giá), và cao hơn tuyệt đối 12%/mệnh giá so với kế hoạch
ban lãnh đạo GAS đề ra để phấn đấu (phấn đấu
30%/mệnh giá). Năm 2014, GAS dự trình kế hoạch
doanh thu 62.444 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10.537 tỷ
đồng; lợi nhuận sau thuế 8.616 tỷ đồng; cổ tức
33%/mệnh giá

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2014 đã cao hơn 0,6% so với năm trước, đặc
biệt kim ngạch xuất khẩu quý I đã đạt xấp xỉ 23% kế hoạch năm với mức tăng tới
14,1%. Bộ Công Thương nhận định: sản xuất, xuất khẩu trong những tháng tới sẽ khả

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

WB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2014 lên 5,5% GAS: Dự trình chia cổ tức năm 2013 tỷ lệ 42%

Sản xuất, xuất khẩu quý I/2014: Lạc quan và kỳ vọng

Trong báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương công
bố ngày 7/4, WB dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2014 và
5,6% năm 2015, cao hơn 0,1- 0,2% so với mức dự báo đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. 
Tăng trưởng của năm 2016 tích cực hơn đôi chút, được dự báo ở mức 5,8%. Theo
WB, tốc độ tăng trưởng năm nay của Việt Nam là khiêm tốn, dựa trên giả định rằng
đường lối thận trọng trong kinh tế vĩ mô sẽ được thực hiện thông qua việc theo đuổi
chính sách tiền tệ thận trọng và tiếp tục tập trung vào cải cách tái cơ cấu, tập trung vào
tái cơ cấu DNNN và ngân hàng, và giải phóng đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân
trong nước

Năm Bảy Bảy dự kiến chào bán gần 18 triệu cổ phần
cho cổ đông hiện hữu

Tôn Hoa Sen muốn tăng room ngoại lên tối đa 60%
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Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư quy định tính toán mức giá bán lẻ điện bình
quân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2014. Theo đó, đối với trường hợp
giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 7% đến dưới 10% thì sau khi có ý kiến
chấp thuận của Cục Điều tiết Điện lực, EVN sẽ tiến hành điều chỉnh ở mức này. Đối
với trường hợp cần điều chỉnh giá bán điện bình quân tăng từ 10% trở lên so với giá
bán điện hiện hành hoặc ngoài phạm vi khung giá quy định, Cục Điều tiết Điện lực phải
xem xét và báo cáo Thủ tướng quyết định. Như vậy với các mức tăng dưới 7%, EVN
sẽ được tự thực hiện điều chỉnh giá bán điện. Bên cạnh đó, thông tư cũng quy định
EVN phải công bố công khai thông tin điều chỉnh giá điện.

EVN được tự quyết nếu giá điện tăng dưới 7%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,462.40

9,596.44

14,808.85

IMF cho biết, việc tạo việc làm ở Mỹ không có tiềm năng do những bất ổn trong chính
sách và pháp lý ngăn cản các công ty tuyển dụng. Bà Lagarde chỉ ra rằng, căng thẳng
địa chính trị ngày càng leo thang như ở Ukraine cùng với rủi ro lạm phát thấp kéo dài ở
các nền kinh tế tiên tiến và biến động tại thị trường mới nổi có thể ảnh hưởng xấu đến
triển vọng của kinh tế toàn cầu. Bà Lagarde cho rằng, các nhà hoạch định chính sách
phải có trách nhiệm tạo điều kiện để thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng. 
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IMF: Việc tạo việc làm ở Mỹ không có tiềm năng

Ngân hàng Merrill Lynch của Mỹ - một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới hiện
nay - mới đây công bố báo cáo cho biết Chính phủ Trung Quốc đã chi hơn 100 tỷ USD
cho cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này trong suốt một năm qua. Báo cáo chỉ ra
rằng kể từ đầu năm 2013, khoản tiền gửi tại các ngân hàng nhà nước ở Trung Quốc
tăng mạnh (tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước). Thậm chí, một số quan chức
trong sạch, không dính líu đến tham nhũng hiện không dám tiến hành những dự án
mới bởi lo ngại bị coi là hành vi tham nhũng. Vì thế họ đã đem tiền công quỹ gửi vào
ngân hàng.
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của Nhà đầu tư nước ngoài lên tối da 60% vốn điều lệ
của HSG - trong trường hợp pháp luật cho phép. Ngày
giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng
lần lượt 14/4 và 16/4/2014. Hiện vẫn chưa có thông tin
chính thức nào về các quy định nới room cho Nhà đầu tư
nước ngoài tại các công ty niêm yết.

15.13

S&P 500

LNST năm 2013 của MSN đạt 1.297 tỷ đồng. Trong khi
đó, con số lãi do kiểm toán cung cấp là 1.307 tỷ đồng.
Khoản chênh lệch 10 tỷ đồng được MSN giải thích là do
ba nguyên nhân. Thứ nhất, doanh thu từ hoạt động tài
chính tăng thêm 2 tỷ đồng sau khi hạch toán thêm khoản
lợi nhuận được chia từ công ty liên kết. Thứ hai, tổng
thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại giảm
11 tỷ do các công ty con tính toán lại khoản thuế thu nhập
phải nộp. Bên cạnh đó, chi phí tài chính năm 2013 của
MSN được điều chỉnh tăng thêm gần 3 tỷ đồng do tăng
trích lập dự phòng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (Hepza), một trong
những vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và khu chế xuất
của thành phố hiện nay là thiếu lao động. Theo Hepza, trong quý I năm nay, nhu cầu
tuyển dụng tăng nhẹ, chủ yếu là lao động phổ thông để bù đắp số lao động nghỉ việc
và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của nhà đầu tư. Cụ thể, tổng nhu cầu tuyển
dụng của các doanh nghiệp trong khu vực này trong quý 1 ước khoảng 17.130 người,
tập trung vào ngành may mặc và da giày. Tuy nhiên Trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ
trợ doanh nghiệp các khu công nghiệp - khu chế xuất của thành phố (Trung tâm) chỉ
giới thiệu được 1.480 lao động, trong đó, lao động trúng tuyển chỉ đạt khoảng 450
người. Hepza cho biết nhu cầu tuyển dụng tăng nhưng khan hiếm nguồn lao động đầu
vào đang là nghịch lý của TPHCM.

Dow Jones 16,412.71

TPHCM: khu công nghiệp khan hiếm lao độngMSN giải trình chênh lệch lợi nhuận 10 tỷ đồng sau
kiểm toán 

Trung Quốc chi hơn 100 tỷ USD chống tham nhũng

, ộ g g ậ ị , g g g
quan hơn. Theo số liệu của Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) quý I/2014, IIP tăng 5,2%,
đây là mức tăng trưởng cao hơn so với năm trước. Sản xuất của một số lĩnh vực then
chốt đã có dấu hiệu phục hồi. Những sản phẩm công nghiệp chế biến có chỉ số sản
xuất tăng cao trên 10% chủ yếu vẫn là những ngành hàng linh kiện điện tử, thủy sản,
dệt may, sản xuất da, giày dép, mô tô, máy biến thế, dây cáp điện, đóng tàu và cấu
kiện nổi...

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

22,377.15

2,058.83

-132.93

-159.84

4,127.73

6,668.12

Nikkei 225

(Cập nhật 17h00' ngày07/04/2014) Trang 1

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 600,57 điểm, tăng 7,53 điểm (1,27%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 115,651 triệu đơn vị, trị giá 2.384,77 tỷ đồng.
Toàn sàn có 149 mã tăng, 74 mã giảm và 81 mã đứng giá. Chỉ số
VN30-Index tăng 5,64 điểm (0,85%) lên mức 672,97 điểm, với 22 mã
tăng giá, 4 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. Phiên giao dịch hôm nay,
đa số các cổ phiếu lớn đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, các mã
trụ cột như GAS, VNM, MSN, HPG, FPT… đều đã tăng rất mạnh.
Đáng chú ý, mã GAS tăng tới 3.000 đồng lên 89.500 đồng/CP sau
thông tin GAS dự trình chia cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 42%.
Chiều ngược lại, trong nhóm VN-30 chỉ có 4 mã giảm giá là CTG,
DPM, STB và VIC. Phiên hôm nay, DPM giảm 600 đồng xuống 41.900 
đồng/CP và khớp lệnh 4,13 triệu đơn vị. 
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 87,32 điểm, tăng 0,56 điểm (0,64%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 72,793 triệu đơn vị, trị giá 801,47 tỷ đồng.
Toàn sàn có 134 mã tăng, 88 mã giảm và 154 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 2,05 điểm (1,15%), lên mức 180,77 điểm, với 19
mã tăng, 6 mã giảm và 5 mã đứng giá. Đáng chú ý, mã HUT đã được
kéo lên mức giá trần và khớp lệnh hơn 2,43 triệu đơn vị. Trong khi đó,
các cổ phiếu có tính dẫn dắt như SHB, VCG, VND, SCR, PVS, KLS...
đã đồng loạt tăng giá và kéo chỉ số HNX-Index tăng điểm trở lại.
Thanh khoản mạnh nhất sàn HNX vẫn thuộc về mã PVX, đạt 15,67
triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, PVX đứng ở mức giá tham chiếu
(6.400 đồng/CP).

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 7 triệu đơn vị và bán ra gần
9 triệu đơn vị, trong đó mã VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 491.880 đơn vị (chiếm 60,3% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.405.430 cổ phiếu và bán ra gần 650.090 cổ
phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
208.600 đơn vị (chiếm 3,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 148.600 đơn vị.
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Vn-Index mở đầu tuần mới bằng một phiên tăng điểm
mạnh. Nhóm cổ hiếu Bluechip tiếp tục là động lực giúp
chỉ số tăng điểm mạnh phiên nay. Chốt phiên, vn-Index
ghi tới 7.53 điểm lên 600.57 điểm. Thanh khoản không
thay đổi nhiều với trung bình tuần trước khi khối lượng
giao dịch chỉ đạt hơn 115 triệu cổ phiếu. Ngoài nhóm
cổ phiếu bluechips giao dịch tích cực thì nhóm cổ
phiếu có yếu tố cơ bản tốt và thông tin hỗ trợ cũng
được chú ý đến. Độ rộng tăng điểm ở cả phiên nhìn
chung là tốt, đến thời điểm đóng cửa có 149 mã tăng,
74 mã giảm giá. Các chỉ báo hiện tại vẫn cho xu thế thị
trường thận trọng khi dải bollinger tiếp tục co hẹp với
dải trên của Bollinger ở ngưỡng 610 điểm. Bên cạnh
đó, STO tăng mạnh vào vùng quá mua sẽ khiến áp lực
bán gia tăng trong các phiên kế tiếp. Việc MACD rút
ngắn khoảng cách với đường tín hiệu cho thấy thị
trường còn giằng co mạnh. Trong phiên tới, Vn-Index
sẽ biến động trong khoảng 600-610 điểm. 
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HNX-Index tăng 0.56 điểm lên 87.32 điểm với thanh
khoản chuyển biến tích cực hơn. Tổng khối lượng giao
dịch đạt hơn 72.8 triệu đơn vị, tương đương gia trị giao
dịch đạt hơn 800 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu kéo chỉ số ở
sàn này tăng giảm trái chiều đã kìm hãm chỉ số. Chốt
phiên có 134 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 88 mã
giảm giá. Thị trường tăng điểm phiên nay cũng không
giúp đường giá bứt phá được dải giữa của Bollinger.
Hiện tại dải này đang co hẹp lại và đường giá vẫn chủ
yếu dao động sát dải dưới. Cây nến xanh thân nhỏ cho
thấy trạng thái giằng co của thị trường. MACD vẫn
đang giảm xuống phía dưới và gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu cho tín hiệu bán ra. Bên cạnh đó
MFI vẫn tiếp tục giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn rút
ra khỏi thị trường. Trong phiên tới, HNX-index sẽ tiếp
tục giằng co với ngưỡng kháng cự 88 điểm và hỗ trợ
85 điểm. 

95 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 07/03/2014

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với sắc xanh bao trùm bảng điện tử, đặc biệt với động lực kéo lên của các
cổ phiếu lớn như VNM, GAS, BVH, MSN đã kéo Vn-Index vượt ngưỡng 600 điểm một cách dễ dàng, trong
phiên có lúc chỉ số đạt 602.82 điểm. HNX-Index cũng đóng cửa với sắc xanh tăng 0.56 điểm lên 87.32 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch cả 2 sàn phiên nay đạt hơn 170 triệu đơn vị cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì

THỨ BA

08/04/2014

Các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch mở cửa ngày 7/4 đi theo hai hướng, với một số
theo chân phố Wall đi xuống và số khác lại được khích lệ bởi số liệu việc làm của Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 của
Nhật Bản giảm 1,21%, hay 182,95 điểm, xuống 14.880,82 điểm. Chỉ số Hang Seng giảm 0,42%, hay 93,61
điểm, xuống 22.416,47 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,21% hay 4,09 điểm, lên 1.992,18 điểm. Thị
trường Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ. Vào cuối tuần, hoạt động chốt lời là nguyên nhân khiến các chỉ số
chính trên phố Wall mất điểm mạnh, trong đó chỉ số Dow Jones và S&P 500 tuột khỏi các mốc cao lịch sử.
Chỉ số Nasdaq giảm 2,6%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng Hai, trong khi chỉ số Dow Jones giảm
0,96% và S&P 500 giảm 1,25%. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng Ba, số việc làm trong lĩnh
vực phi nông nghiệp tăng 192.000, trong khi con số của hai tháng trước được điều chỉnh tăng tổng cộng
37.000, tỷ lệ thất nghiệp vẫn được giữ ở mức 6,7%. Với nhiều nhà đầu tư, những số liệu này là đủ để yên
tâm về sự phục hồi của kinh tế Mỹ, dù chưa thể đảm bảo cho việc sớm kết thúc chương trình kích thích kinh
tế./.  

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.

Tổng khối lượng giao dịch cả 2 sàn phiên nay đạt hơn 170 triệu đơn vị cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì. 

Trang 4

Khác với phiên trước khi tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã không xảy ra ở phiên nay. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
đã tạo hiệu ứng lan tỏa khá tốt và ngày càng mở rộng trong phiên chiều. Cổ phiếu VNM và GAS tăng mạnh
nhất trong nhóm vốn hóa lớn. VNM có thông tin hỗ trợ tích cực, HĐQT VNM sẽ trình đại hội cổ đông thường
niên năm 2014 thông qua tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 của VNM lên 48% và cổ tức bằng cổ phiếu là
20%. Trong khi GAS tăng mạnh về khối lượng với khối lượng khớp lệnh tăng hơn 110% so với phiên trước
và khối ngoại mua mạnh mã này chiếm hơn 30% tổng thanh khoản của mã này. Phiên hôm qua, GAS đã
chính thức break out khỏi dải trên của Bollinger và thoát khỏi xu thế đi ngang. Ngoài ra một loạt các mã cơ
bản tốt và có thông tin hỗ trợ cũng được nhà đầu tư mua trở lại. Nhìn chung thị trường phiên nay khá tích cực
với độ rộng tăng điểm tốt hơn hẳn cuối tuần trước và thanh khoản tăng nhẹ. Việc Vn-Index vượt thành công
ngưỡng 600 điểm có thể coi là điểm tích cực giúp nhà đầu tư tự tin hơn gia nhập lại thị trường. Tuy nhiên,
xuyên suốt nhận định của chúng tôi vẫn nhìn vào yếu tố thanh khoản. Nếu thanh khoản không thực sự cải
thiện khi thị trường tăng thì sự méo mó của thị trường sẽ không giúp đà tăng được bền vững. Với việc kéo
điểm của các mã vốn hóa lớn tiếp diễn trong phiên tới thì khả năng Vn-Index có thể test lại ngưỡng 610 điểm
trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, nếu vượt thành công ngưỡng này mà không được sự ủng hộ của thanh
khoản thì rủi ro thị trường sớm đảo chiều giảm điểm là cao. Do đó chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận
trọng với thị trường. 

Hiện tại, dải Bollinger trên Vn-Index vẫn đang co hẹp lại với ngưỡng cản trên là 610 điểm và ngưỡng dưới là
580 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trong 2 tuần đây ủng hộ xu thế đi ngang hiện hữu. Theo đó, ở thời
điểm này nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, nhà đầu tư đang giữ tiền mặt nhiều không nên
mua đuổi ở thời điểm nay với rủi ro đang tăng dần. 

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.




