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GDP quý I/2014 ước đạt 4,96% - cao hơn cùng kỳ 2 năm trước, trong đó khu vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,37%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng
4,69%, khu vực dịch vụ tăng 5,95%. Trái chiều với GDP, chỉ số CPI cả nước tháng
3/2014 âm 0,44%. So với tháng 12/2013, CPI tháng 3/2014 tăng 0,8%, là mức tăng
thấp nhất trong vòng 13 năm qua. Theo tính toán của Bộ Công Thương, trong quý
I/2014, chỉ số tồn kho là 13,4%, còn chỉ số tiêu thụ chỉ có 4,3%. Mặc dù tốc độ tăng
trưởng có phục hồi song nền kinh tế vẫn đang rất trì trệ. Chỉ cần nhìn vào khu vực sản
xuất trong nước vẫn đang gặp phải rất nhiều khó khăn cũng thấy rõ điều này. Tồn kho
cao và CPI thấp chứng tỏ sức tiêu dùng trong nước còn kém.

GDP quý I: Mừng mà lo

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

Đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm mạnh về vốn đăng ký Ngày 16/4, CHP sẽ chính thức niêm yết trên HNX

Tín hiệu khả quan từ số thu NSNN trong quý I 

Trong quý 1 năm 2014, cả nước có 252 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trực
tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.046,7 triệu USD, giảm 6% về số dự
án và giảm mạnh 38,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, tổng
số lượt dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất trong 3 tháng đầu năm 2014 là 82
lượt dự án với tổng số vốn tăng thêm là 1.287,4 triệu USD, giảm 39,3% về số dự án và
giảm 60,7% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung cả vốn đầu tư cấp
chứng nhận mới và tăng thêm trong 3 tháng đầu năm 2014 đạt 3.334 triệu USD, giảm
49,6% so với cùng kỳ năm 2013.

DXG chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%

HUD1: Lợi nhuận tăng 23% sau kiểm toán

HĐQT DXG đã thống nhất chia cổ tức 2013 bằng cổ
phiếu với tỷ lệ 7%/mệnh giá từ nguồn lợi nhuận giữ lại
chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013 trên BCTC Công 
ty mẹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II-III/2014.
Kết thúc năm 2013, DXG đạt 342 tỷ đồng doanh thu
thuần và 82,76 tỷ đồng LNST, tăng 43% so với 2012.
Năm 2014, DXG đặt mục tiêu đạt 520 tỷ đồng doanh thu
thuần và 125 tỷ đồng LNST, tăng tương ứng 52% và 51%
so với thực hiện năm 2013.

Ngày 16/4 sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của 120 triệu cổ
phiếu CTCP Thủy điện Miền Nam với mã chứng khoán
CHP. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là
12.900 đồng/CP. Được biết, ngày 8/4 là ngày giao dịch
cuối cùng của CHP trên sàn UPCoM. Hiện CHP đang
tăng khá tốt với 4,2%, lên 12.500 đồng/CP và khối lượng
giao dịch đạt 19.100 đơn vị. Ngày 10/4 tới, CHP sẽ hủy
đăng ký giao dịch chuyển sang thị trường niên yết HNX.

Tính đến 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. Mặc dù kết quả thu trong
quý I tương đối thuận lợi nhưng để hoàn thành chỉ tiêu dự toán cả năm vẫn là nhiệm
vụ hết sức nặng nề với toàn Ngành. Vì vậy, bên cạnh việc tạo thuận lợi cho hoạt động

Trên báo cáo hợp nhất do công ty ghi nhận doanh thu tài
chính năm 2013 là 2,7 tỷ đồng, chi phí tài chính 10,14 tỷ
đồng. Tuy nhiên, kiểm toán đã bù trừ phần chi phí tài
chính và doanh thu tài chính của các đội thi công trực
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Trong tháng 3, kim ngạch XK dệt may của cả nước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 27% so với
cùng kỳ năm 2013, nâng kim ngạch XK mặt hàng này của nước ta trong 3 tháng đầu
năm nay đạt 4,53 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Vinatex XK trong 3
tháng đạt kim ngạch 725 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong 3
tháng, Vinatex đã sản xuất được 26,5 ngàn tấn sợi, tăng 5% so với cùng kỳ, sản xuất
được 60 ngàn tấn vải, tăng 2% so với cùng kỳ. Tháng 3, các đơn vị trong tập đoàn đã
sản xuất đạt 27,5 triệu sản phẩm may các loại, nâng tổng số sản phẩm may sản xuất
trong 3 tháng đầu năm lên 77,5 triệu sản phẩm may các loại. Đáng chú ý, XK hàng
may mặc của Việt Nam sang hầu hết các thị trường đều đạt mức tăng trưởng hai con
số. Cụ thể: XK sang Mỹ tăng 15% so với cùng kỳ; EU tăng 21%, Nhật Bản tăng 14,8%,
Hàn Quốc tăng cao nhất, lên tới 35%.

Dow Jones 16,245.87

Quý I: Xuất khẩu dệt may đạt 4,53 tỷ USD Hapaco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng,
chia cổ tức 15%

BOJ hoãn gói kích thích kinh tế
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XNK, chống gian lận thương mại thì biện pháp thu hồi nợ đọng là một trong những giải
pháp quan trọng để ngành Hải quan hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN. Mặc dù kết quả
thu trong quý I tương đối thuận lợi nhưng để hoàn thành chỉ tiêu dự toán cả năm vẫn là
nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để hoàn thành dự toán, trong 3 quý còn lại, ngành Hải
quan phải thu đạt 170.762 tỉ đồng, tương đương mức thu gần 19.000 tỉ đồng/tháng,
cao hơn mức thu trung bình của quý I khoảng 1.200 tỉ đồng/tháng 
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thuộc công ty, khiến chi phí tài chính giảm 27%, còn 7,4
tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp của HU1 sau kiểm
toán giảm 7,3%, còn gần 20 tỷ đồng. LNTT sau kiểm toán
của công ty đạt 10 tỷ đồng, tăng 67% so với báo cáo
trước kiểm toán. Lãi ròng của HU1 đạt 7,4 tỷ đồng, tăng
23,3% so với trước kiểm toán.

39.45

S&P 500

Trong năm 2013, HAP đạt tổng doanh thu 389 tỷ đồng,
lợi nhuận trước thuế đạt 26,8 tỷ đồng. Trong năm 2014,
HAP dự kiến đạt doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm
2013. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu là 420 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế là 30 tỷ đồng. Mức cổ tức được HAP dự kiến
trả cho các cổ đông trong năm 2014 được giữ nguyên,
với tỷ lệ 15% trong đó 5% được trả bằng tiền mặt. Bên
cạnh kế hoạc kinh doanh năm 2014, Đại hội cũng thông
qua mức thù lao cho HĐQT với mức tương ứng 5% lợi
nhuận trước thuế và 5% số lợi nhuận trước thuế vượt
mức kế hoạch. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Nhật Bản tăng vọt thặng dư tài khoản vãng lai

Ngân hàng Trung Ương Nhật (BOJ) cho biết nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có thể duy
trì đà phục hồi bất chấp đợt tăng thuế tiêu dùng tuần trước. Trong tuyên bố ra ngày
hôm nay, thống đốc Haruhiko Kuroda cho biết BOJ vẫn giữ cam kết tăng cơ số tiền tệ
ở mức từ 60 nghìn tỷ Yên lên 70 nghìn tỷ Yên mỗi năm (tương đương 681 tỷ USD).
Theo hãng tin Bloomberg, BOJ sẽ thêm gói kích thích vào tháng 7 nhằm đưa mức lạm
phát về gần chỉ tiêu 2% và đẩy nền kinh tế tăng trưởng trước một đợt tăng thuế có thể
diễn ra vào năm sau.
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Nhật Bản ghi nhận mức thặng dư tài khoản vãng lai lần đầu tiên sau 5 tháng nhờ thâm
hụt thương mại giảm và đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Theo Bộ tài chính Nhật Bản,
thặng dư tài khoản vãng lai, thước đo lớn nhất mức trao đổi thương mại của nước này
với thế giới đạt 613 tỷ Yên (tương đương 5,9 tỷ USD) vào tháng 2, thấp hơn so với dự
báo khảo sát của hãng tin Bloomberg. Các quan chức Nhật Bản đang đánh giá lại sức
khỏe của nền kinh tế sau đợt tăng thuế tiêu dùng vào ngày 1/ 4 năm nay. Động thái
này được cho là sẽ có tác động tiêu cực tới nền kinh tế Nhật Bản quý 2/2014. 

-56.39

-23.08 4,413.00

(Cập nhật 17h20' ngày 08/04/2014)
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VN-Index tăng 2,68 điểm (+0,45%), lên 623,25 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 127,47 triệu đơn vị, giá trị 2.462,6 tỷ đồng. Tuy nhiên,
giao dịch thỏa thuận đóng góp khá lớn với 18,26 triệu đơn vị, giá trị
553,45 tỷ đồng. Khi bước vào phiên giao dịch chiều, dù lực bán không
mạnh, nhưng thị trường vẫn quay đầu giảm điểm khi các trụ giảm giá.
Sau đó, GAS bất ngờ được kéo mạnh trở lại, cùng sự hỗ trợ thường
xuyên của MSN đã giúp VN-Index đảo chiều trở lại và tăng vọt 4 điểm,
vượt qua mốc 603 điểm. Sau đó, chỉ số thêm một lần lao đao trước
khi khi chốt phiên ở mức cao nhất trong ngày nhờ GAS lên mức cao
nhất ngày 92.500 đồng/cổ phiếu. Do không được sự hỗ trợ của GAS
như VN-Index, chỉ số VN30-Index ngậm ngùi giảm 0,91 điểm (-
0,14%), xuống 672,06 điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 5,3 triệu đơn vị và bán ra
gần 6,2 triệu đơn vị, trong đó mã DPM được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 541.590 đơn vị (chiếm 36,0% tổng khối lượng giao
dịch). Trên sàn HNX, họ đã mua vào 893,730 cổ phiếu và bán ra gần
650.090 cổ phiếu, trong đó mã KHL bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 1,693,800 đơn vị (chiếm 67,3% tổng khối lượng giao
dịch). 

HNX-Index tăng 0,51 điểm lên 87,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 72,4 triệu đơn vị, giá trị 879,3 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt khối lượng 1,578,103 đơn vị, giá trị 17,4 tỷ đồng.Trên HNX,
SHS vẫn là tâm điểm khi lực mua không ngừng được tung vào, hấp
thụ toàn bộ lượng bán kéo SHS lên mức giá trần 11.100 đồng/cổ
phiếu với gần 8,4 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua giá trần
hàng trăm nghìn đơn vị. Dù không quá khởi sắc như SHS, nhưng
KLS, VND, BVS đều có mức tăng khá, trong khi VIX sau khi đổi chủ
vào thêm vào danh mục đầu tư của mình nhiều cổ phiếu “nóng” như
VNG, VHG đã vọt tăng mạnh. Trong phiên hôm nay, dù bất mức giá
trần 15.400 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn giữ được mức tăng 1.200 đồng
(8,57%), lên 15.200 đồng/cổ phiếu, nhưng thanh khoản thấp. 



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

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

10/04/2014

THỨ NĂM

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
650 điểmMạnh

Tiếp tục nhận được sự nâng đỡ của cổ phiếu vốn hóa
lớn GAS, MSN, BVH Vn-Index đã ghi thêm được 2.68
điểm lên 603.25 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất
trong ngày. Nhóm cổ phiếu VIC và VNM giảm điểm đã
kìm hãm đà tăng của chỉ số. Độ rộng tăng điểm hôm
nay bị thu hẹp lại với 123 mã tăng giá và 91 mã giảm
giá. Thị trường tiếp tục phân hóa với thanh khoản
tương đương phiên trước đó. Với phiên tăng điểm hôm
nay thì xu thế thị trường chưa thay đổi nhiều so với
phiên trước. 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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Dòng tiền vào sàn HNX hôm nay dường như mạnh
hơn với đồng loạt nhóm cổ phiếu chứng khoán khởi
sắc như SHS, VND, BVS, KLS, CTS…Đặc biệt cổ
phiếu SHS khớp lệnh nhiều nhất sàn HNX với gần 8.4
triệu đơn vị giao dịch và dư mua trần cuối phiên. Bên
cạnh đó nhiều cổ phiếu đầu cơ tăng trở lại. Cuối phiên
có 134 mã tăng giá và 100 mã giảm giá. Tuy nhiên, với
phiên hôm nay xu thế bên sàn HNX không thay đổi
nhiều. Hiện tại, đường giá vẫn dao động sát phía dưới
của dải giữa Bollinger. Ngoài ra dải này tiếp tục co hẹp
lại cho xu thế giằng co còn tiếp diễn. 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. 
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Trang 3

Trung bình 87 điểm Trung bình
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sáng 8/4, các thị trường chứng khoán châu Á hầu hết đều giảm điểm, theo đà đi xuống của Phố Wall đêm
trước. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo mở cửa giảm 93,05 điểm (0,63%)
xuống 14.715,80 điểm, trước sắc đỏ tại chứng khoán Mỹ phiên trước và sự tăng giá của đồng yen. Sau khi
Chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy nước này thặng dư tài khoản vãng lai lần đầu tiên trong năm
tháng vào tháng 2/2014, đồng yen đã lên giá và gây sức ép lên cổ phiếu của các doanh nghiệp Xứ Phù tang.
Hiện nay, các nhà đầu tư đang chờ đợi bản tóm tắt nội dung cuộc họp kéo dài hai ngày từ 7-8/4 của Ngân
hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Nhiều nhà phân tích dự kiến BoJ sẽ tạm ngưng việc tung ra thêm các biện
pháp nới lỏng, trong bối cảnh BoJ đang "đo lường" tác động của việc thuế tiêu dùng bắt đầu có hiệu lực từ
tháng này đối với đà phục hồi của nền kinh tế. Cũng chịu tác động của những đợt bán tháo tại Mỹ đêm trước,
tại Trung Quốc, đầu phiên này, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng
giảm 1,62 điểm xuống 2.057,21 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng quay đầu tăng nhẹ 12,99 điểm lên
22.390,14 điểm, sau hai phiêm giảm điểm trước đó. 
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Cả 2 sàn đóng cửa với sắc xanh cũng là mức điểm cao trong ngày. Chốt phiên, VN-Index tăng 2.68 điểm lên
603.25 điểm. HNX-Index tăng 0.51 điểm, tương đương tăng 0.58% lên 87.82 điểm. Thanh khoản phiên nay
tăng nhẹ so với phiên trước đó. Cả 2 sàn giao dịch tích cực đón ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương. 
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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.

Trong xu thế hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng và nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp
lý. Việc mua vào nên mua ở nhịp điều chỉnh trong phiên để hưởng ưu thế về giá và lựa chọn những mã có
yếu tố cơ bản tố, có thông tin hỗ trợ và đang trong vùng giá tích lũy. 

Trang 4

Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giao dịch khởi sắc phiên nay. Bên sàn Hose có cổ phiếu SSI, HNX có nhóm
SHS, VND, KLS, BVS và CTS giao dịch rất tích cực và dòng tiền vào khá mạnh nhóm này. Cổ phiếu SHS
giao dịch nổi bật hơn cả khi đóng cửa dư mua giá trần với gần 8.4 triệu đơn vị giao dịch. Vẫn là hiệu ứng đón
chờ kết quả kinh doanh quý 1, bên cạnh đó, trong nhịp điều chỉnh vừa qua nhóm cổ phiếu này có giảm nhưng
mức giảm ít hoặc đi ngang, do đó có thể thấy lực cầu ở nhóm này vẫn duy trì tốt và lực cung không quá
mạnh. Với phiên hôm nay, nhiều mã trong nhóm chứng khoán đã vượt đỉnh gần nhất như VND, SHS, KLS,
SSI. Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu này đã tạo hiệu ứng lan tỏa rất tốt cho thị trường, đặc biệt là nhóm cổ
phiếu đầu cơ. Nhóm cổ phiếu Bluechips phiên nay cũng đã nâng đỡ chỉ số khá tốt mặc dù trong nhóm này cổ
phiếu tăng giảm trái chiều, ở phía tăng giá là GAS, MSN, BVH. Ở phía giảm giá có VIC, VNM. Nhìn chung,
phiên nay thị trường vẫn giao dịch giằng co là chủ yếu với tâm lý thận trọng vẫn duy trì. Độ rộng tăng điểm tuy
giảm so với phiên trước nhưng vẫn tốt. Vấn đề hiện tại là ngưỡng kháng cự 610 điểm trước mắt sẽ được test
lại trong tuần này trong điều kiện thanh khoản chưa cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, các chỉ báo kỹ thuật hiện tại
cho tín hiệu giằng co mạnh với dải Bollinger đang co hẹp lại. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với Vn-Index là 580
điểm và kháng cự là 610 điểm. Ngoài ra, chỉ báo STO đang trong vùng quá mua cho tín hiệu áp lực bán ra
mạnh trong vài phiên tới. 

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.




