
Lãnh đạo CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công
nghiệp Sông Đà (SJS) cho biết, năm 2014, Công ty đặt
kế hoạch doanh thu 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
150 tỷ đồng. Nguồn kinh doanh chính vẫn là bán hàng dự
án Khu đô thị Nam An Khánh và triển khai khu nhà ở thấp

Về kết quả kinh doanh năm 2013, KMR chỉ hoàn thành
81,3% kế hoạch đề ra, đạt 337 tỷ đồng. Nguyên nhân
theo KMR, là vì Công ty đã dự báo sai về khả năng phục
hồi của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, cụ thể là ngành
dệt may. Năm 2014, HĐQT KMR đã lên kế hoạch doanh
thu 438,5 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là doanh thu từ mặt
hàng bông tấm là 404,4 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 24
tỷ đồng. 

SCIC đã đăng ký bán toàn bộ15,24 triệu cổ phiếu TBC
đang nắm giữ để cơ cấu danh mục đầu tư. Số cổ phiếu
này tương đương với 24% vốn điều lệ của TBC. Giao
dịch dự kiến thực hiện từ 14/4 - 13/5 theo phương thức
khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước khi thoái vốn, SCIC là
1 trong 3 cổ đông lớn của TBC. Kết thúc năm 2013, TBC
đạt trên 299 tỷ đồng doanh thu thuần và 150 tỷ đồng
LNST, vượt xa kế hoạch đã đề ra lần lượt là 33,5% và
102 7%

Dự án Công ty TNHH Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam-Canada có tổng vốn đăng ký
225 triệu USD được Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá là dự án có vốn đăng ký đầu tư
lớn nhất vào Việt Nam từ đầu năm đến nay. Dự án do doanh nghiệp Canada đầu tư
với mục tiêu thành lập bệnh viện đa khoa và các dịch vụ y tế liên quan tại Hải Dương.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, 3 tháng đầu năm, 8 dự án FDI mới có tổng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Việt Nam đầu tư sang Nga 2,47 tỷ USDSCIC tiếp tục đăng ký thoái hết 24% vốn tại TBC

Vốn FDI vào Hải Dương tăng 11,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái 

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, tính đến cuối tháng 2/2014, Việt Nam có 19 dự án
đầu tư sang Nga, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn là 2,47 tỷ USD. Trong số
này, tiêu biểu có Dự án Công ty liên doanh Rusvietpetro, vốn đăng ký 2,02 tỷ USD, cấp
phép từ ngày 15/10/2008, do Tập đoàn PVN đầu tư tại khu tự trị Nhenhexky. Bên cạnh
đó, còn có Dự án Công ty Liên doanh Rusvietpetro, 125 triệu USD, cấp phép ngày
5/3/2013, cũng do PVN đầu tư, tại mỏ Nagumanov, Orenburg. Một dự án lớn khác là
CTCPĐầu tư Trung tâm thương mại Hà Nội - Mátxcơva, 190 triệu USD, cấp phép ngày
16/4/2008, do Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Hà Nội Mátxcơva đầu tư.

Năm 2014, KMR đặt mục tiêu lãi ròng 24 tỷ đồng 

Sudico đặt kế hoạch lợi nhuận 150 tỷ đồng
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Kể từ sau quyết định điều hành giá xăng dầu gần đây nhất của liên bộ Tài chính –
Công thương ngày 31/3 (giữ nguyên giá xăng và giảm giá các mặt hàng dầu), mức lợi
nhuận thực tế mà các DN xăng dầu thu được luôn cao hơn lợi nhuận định mức đối với
tất cả các mặt hàng. Hiện giá bán lẻ xăng RON92 của Petrolimex là 24.690 đồng/lít,
có nghĩa chỉ thấp hơn giá cơ sở có 50 đồng/lít. Tuy nhiên, do được sử dụng quỹ bình
ổn giá tới 200 đồng/lít xăng RON92 nên đối với mặt hàng này, Petrolimex đang lãi 150
đồng/lít. Nếu cộng cả phần lợi nhuận định mức 300 đồng/lít thì Pteolimex thực lãi tới
450 đồng/lít xăng RON92.

Các doanh nghiệp đang lãi 450 đồng/lít xăng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Theo biên bản, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất sẽ vẫn ở mức thấp
ngay cả sau đợt tăng đầu tiên. Chỉ số đô la ICE – đo biến động của USD với 6 đồng
tiền chủ chốt – giảm từ 79,759 điểm xuống 709,514 điểm. Chỉ số đô la WSJ – đo biến
động của USD với nhiều đồng tiền khác – giảm xuống 72,71 điểm so với mức trước đó
là 72,88 điểm. USD tăng so với yên giao dịch từ 101,79 JPY/USD lên 101,98
JPY/USD. Trong khi đó, euro tăng so với USD, từ 1,3797 USD/EUR lên 1,3856
USD/EUR do USD giảm sau biên bản họp chính sách của Fed. Đây là mức giá cao
nhất kể từ ngày 18/3 theo FactSet.
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USD giảm xuống thấp nhất trong 3 tuần 

Hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 3 bất ngờ giảm trong bối cảnh
thủ tướng Lý Khắc Cường nỗ lực ổn định nền kinh tế đang chững lại kể từ sau khủng
hoảng tài chính toàn cầu. Hôm nay, cơ quan hải quan cho biết vận tải biển đã tụt 6,6%
so với năm trước. Nhập khẩu giảm 11,3%. Xuất khẩu giảm 18,1% – mức giảm thấp
nhất trong vòng 5 năm. Thặng dư thương mại hiện đạt 7,71 tỷ USD. Các nhà đầu tư
đang dõi theo khả năng có thêm kích thích kinh tế trước tình hình chính phủ một mặt
phải giữ đà tăng trưởng, mặt khác phải kiểm soát rủi ro tính dụng cũng như những
thay đổi đối với cấu trúc nền kinh tế. 
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

tầng Văn La - Văn Khê. Hiện SJS chưa công bố tài liệu
họp ĐHCĐ. Công ty đã chốt danh sách và dự kiến ngày
tổ chức đại hội vào 24/4/2014. Năm 2013, Công ty đạt
xấp xỉ 83 tỷ đồng LNTT, vượt kế hoạch đã đề ra. 

29.06
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HĐQT ELC đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2014 với doanh thu 560 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế 62 tỷ đồng. Được biết, kết thúc năm 2013, ELC đạt
gần 419 tỷ đồng doanh thu thuần và 36 tỷ đồng lợi nhuận
sau thuế, giảm mạnh 13% và 70% so với năm 2012. Như
vậy, so với thực hiện 2013, ELC đặt kỳ vọng rất cao trong
năm 2014 với mức doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng
trưởng mạnh lần lượt là 34% và 72%. HĐQT ELC còn
thông qua việc trả cổ tức cho năm 2013 là 8% bằng tiền
mặt từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Sẽ thêm 2.000-2.500 tỷ đồng được phân bổ cho 7 dự án ODA cấp bách do Bộ Giao
thông - Vận tải (GTVT) quản lý ngay tại đợt ứng đầu tiên của năm 2014. Đây là thống
nhất của đại diện liên bộ GTVT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng
Chính phủ tại cuộc họp rà soát tình hình thực hiện và nhu cầu bố trí vốn đối ứng cho
các dự án ODA theo cam kết với nhà tài trợ. Được biết, nhu cầu vốn đối ứng bổ sung
cho 2 dự án này trong năm nay là 2.300 tỷ đồng, riêng Dự án Đường cao tốc Bến Lức -
Long Thành, dự kiến khởi công vào tháng 6-2014, là khoảng 1.500 tỷ đồng. Đại diện
Văn phòng Chính phủ cho biết, tổng quỹ vốn đối ứng cho toàn bộ các dự án ODA trong
toàn quốc năm 2014 được Quốc hội bố trí khoảng 8.000 tỷ đồng. Bộ GTVT là ngành
nhận vốn đối ứng nhiều nhất, chiếm khoảng 35% tổng nguồn vốn đã được bố trí.

Dow Jones 16,437.18

Phân bổ 2.500 tỷ đồng 7 dự án ODA cấp bách ELC đặt kỳ vọng cao trong năm 2014 

Xuất khẩu Trung Quốc bất ngờ sụt giảm trong tháng 3

vốn đăng ký đạt 248 triệu USD, cùng với đó là 6 dự án FDI đăng ký tăng vốn, với tổng
số vốn tăng thêm là 71,4 triệu USD. Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm, 3 tháng
đầu năm Hải Dương đã thu hút thêm được 319,4 triệu USD, tăng 11,1 lần so với con
số 28,6 triệu USD của 3 tháng đầu năm 2013.
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VN-Index dừng lại ở mức 601,33 điểm, giảm 1,92 điểm (-0,32%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 114,248 triệu đơn vị, trị giá 2.386,23 tỷ
đồng. Toàn sàn có 94 mã tăng, 131 mã giảm và 79 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 2 điểm (-0,3%) xuống còn 670,06 điểm, với 10
mã tăng giá, 17 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Đáng chú ý, cổ phiếu
KDC sau khi chỉ giảm nhẹ ở đầu phiên giao dịch, thì tới cuối phiên đã
bị kéo xuống mức giá sàn và chỉ còn dư mua giá sàn von vẹn 19.110
đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE như VNM,
BVH, VIC, VCB… cũng đã đồng loạt giảm giá. Trong đó, VNM đã
giảm tới 3.000 đồng xuống 144.000 đồng/CP. VIC giảm 500 đồng
xuống 70.500 đồng/CP và khớp lệnh hơn 1,3 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 87,64 điểm, giảm 0,18 điểm (-
0,20%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 58,807 triệu đơn vị, trị giá
785,27 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng, 119 mã giảm và 154 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0,83 điểm (-0,45%), xuống còn
183,01 điểm, với 10 mã tăng, 12 mã giảm và 8 mã đứng giá. Diễn
biến giao dịch sàn HNX trong phiên chiều cũng không quá khác so với
phiên sáng. Nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như VND, SHB, PVS,
BVS… vẫn chìm trong sắc đỏ. SHB giảm 200 đồng xuống 10.700
đồng/CP và khớp lệnh 4,38 triệu đơn vị. PVS cũng giảm 200 đồng
xuống 30.100 đồng/CP và khớp lệnh 3,16 triệu đơn vị. Chiều ngược
lại, một vài mã như VCG, SHS, HUT, ACB… vẫn duy trì được sắc
xanh. SHS tăng 300 đồng lên 11.400 đồng/CP và khớp lệnh 3,38 triệu
đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 10 triệu đơn vị và bán ra gần
10,1 triệu đơn vị, trong đó mã KBC được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 658.690 đơn vị (chiếm 43,1% tổng khối lượng giao dịch).
Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.154.660 cổ phiếu và bán ra
1.234.230 cổ phiếu, trong đó mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 605.200 đơn vị (chiếm 12,5% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi mua vào 70.800 đơn vị.
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Giao dịch thận trọng sau phiên nghỉ lễ 10.3, đồ thị của
Vn-index theo xu thế giảm dần về cuối phiên cho thấy
nhà đầu tư vẫn giữ thận trọng khi chỉ số tiếp cận
ngưỡng 510 điểm ở phiên nay. Chốt phiên, Vn-Index
để mất 1.92 điểm xuống 601.33 điểm, thanh khoản
phiên nay giảm nhẹ so với phiên trước với khối lượng
giao dịch đạt hơn 110 triệu cổ phiếu, tương đương với
giá trị khớp lệnh đạt hơn 2000 tỷ đồng. Số mã tăng
điểm co lại đáng kể trong phiên nay với chỉ 94 mã tăng
và 131 mã giảm. Phiên nay nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
không đỡ thị trường, trong nhóm này chỉ có MSN còn
giữ được sắc xanh. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ
thân nhỏ không làm thay đổi xu thế hiện tại. 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.

540 điểm
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HNX-Index nhanh chóng quay đầu giảm điểm trước áp
lực chốt lời mạnh ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và
một số cổ phiếu dẫn dắt. Chốt phiên, HNX-Index để
mất 0.18 điểm xuống 87.64 điểm. Thanh khoản không
cải thiện so với các phiên trước, khối lượng giao dịch
chỉ đạt hơn 58 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 780 tỷ đồng. Bên bán vẫn áp đảo với 119
mã giảm giá và 103 mã tăng giá. Với phiên hôm nay,
HNX-Index tiếp tục hình thành cây nến đỏ thân nhỏ vẫn
nằm sát phía dưới của dải giữa Bollinger cho thấy giao
dịch vẫn thận trọng. Ngoài ra dải này tiếp tục co hẹp lại
cho xu thế giằng co còn tiếp diễn. 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 quanh ngưỡng 86-87 điểm với ngưỡng kháng
cự 88 điểm và hỗ trợ 85 điểm. 

95 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

ạạ

560 điểm

610 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Áp lực bán mạnh khi Vn-Index tiếp cận ngưỡng 610 điểm đã khiến cả 2 chỉ số đều lùi về mức thấp trong
phiên. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã không có vai trò hỗ trợ chỉ số trong phiên nay, ngoại trừ cổ phiếu MSN
tăng giá. Chốt phiên, Vn-Index để mất 1.92 điểm xuống 601.33 điểm, HNX-Index để mất 0.18 điểm xuống

THỨ SÁU

11/04/2014

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày thứ Năm sau khi biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ
Liên bang Mỹ (FED) cho thấy họ có thể thận trọng hơn với việc tăng lãi suất, nhưng sức tăng hạn chế do xuất
khẩu của Trung Quốc giảm. Lúc 11h18 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
tăng 0,2% lên 138,68 điểm, với 6/10 nhóm ngành tăng điểm. Chỉ số này có lúc đã tăng tới 1,2% sau khi biên
bản cuộc họp ngày 19/3 của Fed giúp xoa dịu lo ngại về thời điểm tăng lãi suất tại nền kinh tế lớn nhất thế
giới. Đà tăng của thị trường yếu đi sau khi số liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc giảm 6,6% so với cùng
kỳ năm trước trong tháng 3, và nhập khẩu cũng giảm 11,3%, trái ngược với dự đoán. Chứng khoán Trung
Quốc gần như không thay đổi, chứng khoán Hồng Kông tăng 0,1%, trong khi chứng khoán Singapore giảm
0,5%. Chứng khoán Nhật Bản giảm 0,1%, còn chứng khoán Hàn Quốc đứng yên. Những cổ phiếu nổi bật:
Cổ phiếu của Citic Securities Co tăng 4,6% trên thị trường Hồng Kông, dẫn đầu mức tăng của các cổ phiếu
thuộc chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương. Cổ phiếu của NSK Ltd tăng 4,3% trên thị trường Tokyo sau khi
Goldman Sachs Group nâng đánh giá đối với hãng sản xuất vòng bi Nhật Bản này.

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.

87.64 điểm. Thanh khoản cả 2 sàn giảm nhẹ so với phiên trước và giao dịch thận trọng vẫn là chủ đạo. 

Trang 4

Trong phiên đầu giờ sáng, thị trường giao dịch có phần tích cực hơn khi đồng loạt các mã cổ phiếu vốn hóa
lớn tăng điểm đã góp phần kéo chỉ số và tạo đà hưng phấn cho thị trường. Trong đó, GAS có mức tăng tốt
nhất trong nhóm này có lúc tăng tới 2.7%, tiếp đến là VIC có lúc tăng 2.11%, BVH 0.9%, VNM 0.68%. Tuy
nhiên đến cuối phiên, nhóm này đều đóng cửa giảm điểm loại trừ GAS đứng tham chiếu và MSN tăng nhẹ.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là tâm điểm của phiên nay và giao dịch tốt hơn thị trường chung, tiêu biểu
là cổ phiếu SSI, HCM, SHS…Hôm nay, chứng khoán VnDirect đã công bố lợi nhuận quý I.2014 với LN trước
thuế tăng 117% so với úy I/2013. Trong tuần tới các báo cáo KQKD quý I sẽ dần được hé lộ và thị trường sẽ
phân hóa theo những cổ phiếu có thông tin hỗ trợ. Theo dõi phiên nay có thể thấy cầu đặt giá sát tham chiếu
khá tốt ở rất nhiều mã, trong khi áp lực bán mạnh chỉ tập trung ở vùng giá cao và giá xanh nên thị trường
không bị giảm mạnh. Giao dịch vẫn cầm chừng quanh ngưỡng hỗ trợ 600 điểm đối với Vn-Index. Nhà đầu tư
vẫn đang nghe ngóng động thái của Vn-index – liệu có sớm vượt ngưỡng kháng cự 610 điểm. Dải Bollinger
vẫn đang co hẹp lại trên cả 2 sàn cho thấy tâm lý thận trọng với giao dịch giằng co vẫn duy trì. Bên cạnh đó,
tín hiệu quá mua xuất hiện ở một số chỉ báo cho thấy áp lực bán vẫn rất lớn tại ngưỡng kháng cự hiện tại. Do
đó, khả năng xảy ra điều chỉnh đang tăng dần lên. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch ở tuần vừa qua cho thấy xu
thế không xấu đi mà ở trạng thái tích lũy chờ đợi thông tin. 

Với diễn biến ở cuối phiên nay thì phiên giao dịch cuối tuần thị trường sẽ tiếp tục giằng co, đối với Vn-Index
giằng co quanh ngưỡng 600 điểm với ngưỡng hỗ trợ thấp hơn là 590-595 điểm. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục
giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý và canh mua những mã có kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt trong quý I trong nhịp
điều chỉnh các phiên tiếp theo. 
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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
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