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Ngày 10-4, CTCP TM&DV Toàn Vinh Hoa tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy
gạch không nung với diện tích sử dụng 50 ngàn m2 tại thôn Phước Thuận, xã Hòa
Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 90 tỷ đồng, bao gồm
các công trình nhà kho, nhà xưởng, hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị đồng bộ, hiện
đại công nghệ cao với công suất 110 triệu sản phẩm QTC/năm. Sau khi đi vào hoạt
động (dự kiến hoàn thành ngày 2-9), Nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho 50 lao động
trực tiếp tại địa phương. Được biết, Nhà máy gạch không nung có ý nghĩa quan trọng
trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất vật liệu xây dựng để
tạo ra sản phẩm chất lượng cao thân thiện với môi trường.

Đà Nẵng: Khởi công xây dựng Nhà máy gạch không nung 90 tỷ đồng 

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

Hải Phòng phấn đấu vượt chỉ tiêu thu nội địa hơn 9.000 tỷ đồng HU3 đặt kế hoạch 12 tỷ đồng LNTT năm 2014

Sau dưa hấu Quảng Ngãi, đến cà chua Đà Lạt rớt giá, chờ vứt bỏ

Cục thuế Hải Phòng đang quyết tâm thu đạt 9.180 tỷ đồng, vượt 2% dự toán được
HĐND thành phố giao (9.000 tỷ đồng). Kết quả thu quý I của thành phố Hải Phòng
đang cho thấy quyết tâm này là có cơ sở và khả quan. Trong quý I, Hải Phòng thu nội
địa đạt 2.263,4 tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm, tăng trưởng 11,3% so với cùng kỳ
năm trước. Trong đó, có 5 chỉ tiêu đạt từ 25% dự toán trở lên là: khu vực DNNN địa
phương đạt 25,6%; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27,2%; khu vực DN ngoài quốc
doanh 26%; thuế thu nhập cá nhân 34,9% và thu cố định tại xã đạt 45,89% dự toán
năm. Nhiều đơn vị, chi cục thuế thu đạt trên 25% dự toán. Khối quận huyện đã hoàn
thành 104,2% dự toán quý I, bằng 23,7% dự toán năm, tăng trưởng 25,8%.

Năm 2014, HDG đặt mục tiêu LNTT hợp nhất 223 tỷ

Hết lỗ lũy kế, BVSC sẽ chia cổ tức

Ngày 12/4, HDG sẽ tổ chức ĐHCĐ để thông qua một số
chỉ tiêu như doanh thu hợp nhất 1.746 tỷ đồng, LNTT hợp
nhất 223 tỷ đồng. Trong năm 2014, Công ty sẽ tập trung
hoàn thành hai dự án lớn là Nguyễn Văn Công và Hà Đô
Park View. Ngoài ra, Công ty sẽ triển khai những dự án
lớn khác như Khu đô thị Noongtha (Viêng Chăn - Lào) với
doanh thu dự kiến 140 tỷ đồng, Dự án quận 12 TP. HCM
với doanh thu khoảng 50 tỷ đồng và Dự án Sư Vạn Hạnh
quận 10 TP. HCM với doanh thu 100 tỷ đồng.

Năm 2014, HU3 đặt kế hoạch 475 tỷ đồng giá trị sản xuất
kinh doanh, trong đó giá trị xây lắp khoảng 300 tỷ đồng,
thu hồi khoảng 150 tỷ đồng vốn kinh doanh bất động sản,
đầu tư 120 tỷ đồng. Với kế hoạch này, HUD3 dự kiến
doanh thu thuần 270 tỷ đồng, LNTT 12 tỷ đồng, tỷ lệ cổ
tức khoảng 6% vốn điều lệ. So với kết quả thực hiện năm
2013, kế hoạch kinh doanh của HUD3 có phần giảm nhẹ.
Cụ thể, năm 2013, Công ty đạt 12,75 tỷ đồng LNST, chia
cổ tức dự kiến 9%. 

Hầu hết các nông dân đang trồng cà chua hiện nay, nhất là ở các vùng có diện tích cà
chua lớn như Đơn Dương, Đức Trọng, Đà Lạt đều than thở về câu chuyện cà chua
được mùa và rót giá. Từ đầu vụ Đông- Xuân đến nay, giá cà chua thu mua tại vườn chỉ

ĐHCĐ BVSC vừa thông qua kế hoạch 2014, với doanh
thu 198 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng,
nhưng Công ty không chia cổ tức. Đây là năm thứ tư liên
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XK hàng hóa của Việt Nam sang Colombia trong 2 tháng đầu năm 2014 tiếp tục mạnh
với mức 92,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 34,5 triệu USD, theo thống kê của Tổng
cục Hải quan Việt Nam. Năm 2013, tổng kim ngạch XK của Việt Nam sang nước này
đạt 174 triệu USD, tăng 63,4% so với năm 2012, giúp tổng kim ngạch 2 chiều tăng
551%, tức 6,5 lần, so với năm 2006. Trong 2 tháng đầu năm, một số sản phẩm XK của
Việt Nam sang Colombia có mức tăng trưởng cao là thủy sản đạt 12 triệu USD, tăng
39,9% (chiếm tỷ trọng 35,2% cơ cấu XK), xơ sợi dệt các loại đạt 4,2 triệu USD, tăng
180% (chiếm tỷ trọng 12,2%), điện thoại và các linh kiện đạt 8,2 triệu USD, tăng 358%
(chiếm 23,7%). Nếu tốc độ tăng trưởng được duy trì, tổng kim ngạch thương mại 2
chiều giữa Việt Nam và Colombia có thể chạm mốc 250 triệu USD trong năm 2014.

Dow Jones 16,170.22

2 tháng đầu năm 2014: XK sang Colombia tăng 93% so với cùng kỳ năm trước ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 1.189 tỷ đồng

S&P 500 giảm mạnh nhất hơn 2 tháng

được mùa và rót giá. Từ đầu vụ Đông Xuân đến nay, giá cà chua thu mua tại vườn chỉ
dao động từ 300- 1.000 đồng/kg, nhiều nông dân cho biết với giá này chỉ biết "mất
trắng" chi phí, nhiều lắm là lấy lại được tiền giống cây con. Phòng Nông nghiệp huyện
Đơn Dương cho biết, địa phương này đang có trên 1000 ha cà chua đang vào mùa thu
hoạch. Nhưng với giá cả hiện nay, nhiều nhà nông chọn cách cầm chừng chờ giá tăng
nếu không chỉ còn cách giỡ bỏ hay bán tống bán tháo lấy lại tiền vốn. Chưa năm nào
giá cà chua rớt giá kéo dài như hiện nay, giá thấp quá chỉ đủ lấy lại tiền giống.

nhưng Công ty không chia cổ tức. Đây là năm thứ tư liên
tiếp BVSC nói “không” với cổ tức, mà nguyên nhân chính
xuất phát từ khoản lỗ lũy kế từ năm 2011 để lại. Năm
2013, BVSC đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh
doanh, với doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 207 tỷ
đồng và 85,8 tỷ đồng, nhưng tính đến cuối năm 2013,
khoản lỗ lũy kế của BVSC vẫn là 148,95 tỷ đồng.

-3.76

S&P 500

Ngày 14/4 tới, ACB sẽ tiến hành họp ĐHCĐ thường niên
năm 2014. Chỉ tiêu hoạt động của ACB trong năm nay
gồm: tổng tài sản dự kiến tăng lên mức 190.000 tỷ đồng;
huy động vốn từ khách hàng và dư nợ tín dụng tăng 13%
so với năm 2013; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%. 
Lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn (bao gồm ngân
hàng mẹ ACB và các công ty con trực thuộc) dự kiến đạt
1.189 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 của ACB
đạt 1.035 tỷ đồng, xấp xỉ mức lợi nhuận của năm 2012,
nhưng chỉ bằng 57,5% kế hoạch của năm 2013

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD xuống thấp nhất 3 tuần so với yên

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh do giới đầu tư quay đầu tiếp tục bán tháo cổ phiếu công
nghệ khi bắt đầu vào mùa “thu hoạch”. Chỉ số S&P 500 giảm 2,1%, mức giảm lớn nhất
trong 2 tháng, xuống 1.833,08 điểm. Chỉ số S&P 500 đã giảm 3,1% so với mức kỷ lục
từng lập vào ngày 2/4 và lần đầu tiên giảm dưới mức trung bình trong 50 ngày kể từ
ngày 10/2. Chỉ số Dow Jones giảm 1,6% xuống 16.170,22 điểm. Tại New York, chỉ số
Nasdaq Composite giảm 3,1%, mức giảm lớn nhất kể từ năm 2011. Chỉ số biến động
VIX – đo biến động của chứng khoán Mỹ - tăng 15% lên15,89 điểm, mức tăng lớn nhất
kể từ ngày 3/2.
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9,311.39
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USD giảm giá do những cải thiện trong số liệu của thị trường lao động Mỹ bị lu mờ
trước biên bản cuộc họp của Fed. Chỉ số đô la ICE – đo sức mạnh của USD với 6
đồng tiền chủ chốt khác - giảm xuống 79,411 điểm. Chỉ số đô la WSJ – là chỉ số đo
sức mạnh của USD với nhiều đồng tiền chủ chốt - giảm xuống 72,61 điểm. USD giảm
giá so với yên, giao dịch từ 101,98 JPY/USD xuống 101,49 JPY/USD. Euro tăng so với
USD, giao dịch ở 1,3886 USD/EUR. Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế cho biết, việc sử
dụng các chính sách tiền tệ phi truyền thống tại Ngân hàng Trung ương châu Âu chỉ
còn là vấn đề thời gian
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(Cập nhật 16h30' ngày 11/04/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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còn là vấn đề thời gian.
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VN-Index dừng lại ở mức 600,57 điểm, giảm 0,76 điểm (-0,13%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 106,926 triệu đơn vị, trị giá 2.204,18 tỷ
đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 138 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 4,21 điểm (-0,63%) xuống còn 665,85 điểm, với 5 
mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 5 mã đứng giá. Phiên hôm nay, hai cổ
phiếu GAS và MSN đã góp công rất lớn giúp chỉ số VN-Index không
để tuột mốc 600 điểm. Khép phiên giao dịch, GAS tăng 2.000 đồng
lên 94.500 đồng/CP. Trong khi đó, MSN tăng 1.000 đồng lên 98.000
đồng/CP. Được biết, theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm
2014, CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer đã đề xuất
mức cổ tức 2013 và tạm ứng cổ tức 2014 là 110% bằng tiền mặt.
Hiện nay, Masan Group sở hữu 77,4% cổ phần của Masan
Consumer.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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  

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

1,248,200

87.49

TỔNG KL

MUA 5,670,490

BÁN 8,907,090 478,500

948.11

81,753,002

TỔNG QUAN GD NĐTNN

101

129

74

-0.16

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,6 triệu đơn vị và bán ra gần 10
triệu đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.248.200 cổ phiếu và bán
ra 478.500 cổ phiếu, trong đó KHL bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 100.100 đơn vị (chiếm 44,0% tổng khối lượng giao
dịch).

HNX-Index đứng ở mức 87,49 điểm, giảm 0,16 điểm (-0,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 81,753 triệu đơn vị, trị giá 948,11 tỷ đồng.
Toàn sàn có 101 mã tăng, 129 mã giảm và 146 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 0,18 điểm (0,1%), lên mức 183,18 điểm, với 7 mã
tăng, 15 mã giảm và 8 mã đứng giá. Các cổ phiếu trong nhóm HNX-
30 phân hóa tương đối mạnh. Các mã như SHB, SHS, KLS, BVS…
đã đồng loạt tăng giá và có giao dịch rất mạnh. Trong đó, SHB tăng
tới 400 đồng lên 11.100 đồng/CP và khớp lệnh 14,7 triệu đơn vị. SHS
tăng 800 đồng lên 12.200 đồng/CP và khớp 4,9 triệu đơn vị. Tương
tự, KLS tăng 300 đồng lên 14.600 đồng/CP và khớp tới 9,06 triệu đơn
vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ vẫn bao trùm lên các mã như VCG, PVS,
SCR…
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Lực mua cuối phiên gia tăng đã giúp sàn Hose thoát
được mức điểm thấp trong phiên. Chốt phiên, Vn-Index
chỉ còn giảm 0.76 điểm xuống 600.57 điểm, trong phiên
có lúc Vn-Index chạm mức thấp nhất là 595 điểm cũng
là ngưỡng hỗ trợ tốt cho chỉ số. GAS, MSN là những
cổ phiếu nâng đỡ chỉ số khá tốt. Chốt phiên có 138 mã
giảm, chỉ có 90 mã tăng điểm. Thanh khoản sụt giảm
so với phiên trước khi khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn
100 triệu, tương đương với giá trị giao dịch chưa đạt
được 2000 tỷ đồng. Phiên hôm nay kết thúc phiên
bằng cây nến xanh thân ngắn và nằm sát dải giữa của
Bollinger cho thấy ngưỡng 600 điểm đã đóng vai trò hỗ
trợ khá tốt cho chỉ số. Bên cạnh đó, dải Bollinger vẫn
co hẹp lại cho thấy xu thế giằng co vẫn duy trì trong
tuần kế tiếp với ngưỡng cản trên ở mức 610 điểm và
ngưỡng dưới là 580 điểm. Chỉ báo MFI vẫn tiếp tục xu
thế giảm cho thấy dòng tiền vẫn đang rút ra khỏi thị
trường và thanh khoản sẽ còn giảm trong tuần kế tiếp.
Dự báo phiên đầu tuần tới, vùng 580-595 điểm sẽ
đóng vai trò hỗ trợ chỉ số nếu đà bán gia tăng. 
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Biến động bên sàn này chủ yếu tập trung ở một số mã
chứng khoán như SHS, KLS, APS, CTS và cổ phiếu
nhóm ngân hàng có SHB. Nhóm cổ phiêu này không
ảnh hưởng nhiều đến chỉ số nên biến động trong phiên
của HNX-Index khá hẹp. Chốt phiên HNX-Index giảm
0.16 điểm xuống 87.49 điểm. Thanh khoản sàn này
chuyển biến tích cực với gần 82 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 900 tỷ đồng. Nhóm cổ
phiếu chứng khoán và SHB đóng góp nhiều vào thanh
khoản. Chỉ báo MACD vẫn đang giảm mạnh và gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu, trong khi MFI lại
giảm mạnh vào vùng quá bán cho thấy dòng tiền đang
rút ra khỏi thị trường. Cùng với đó, STO cũng đang tiến
mạnh vào vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ tăng lên
trong các phiên tới. Tín hiệu tích cực từ dải Bollinger
khi dải này co hẹp lại sẽ là lực đỡ tạm thời cho chỉ số
nếu nhịp điều chỉnh còn tiếp tục. Dải dưới của Bollinger
tại ngưỡng 85 điểm sẽ hỗ trợ chỉ số. Dự báo trong tuần
kế tiếp, đường giá sẽ dao động hẹp với thanh khoản
thấp, chủ yếu vận động ở nửa dưới của Bollinger. 

95 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Đà giảm mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ đã lan sang thị trường Châu Á trong phiên sáng ngày thứ
Sáu, khiến chứng khoán Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng. Đêm qua, cổ phiếu các
công ty công nghệ thông tin và công nghệ sinh học trên thị trường Phố Wall bị bán tháo khi nhà đầu tư chốt
lãi sau đợt tăng mạnh kể từ đầu năm, khiến chỉ số công nghệ Nasdaq giảm tới 3,1%, phiên giảm mạnh nhất
trong vòng 2 năm rưỡi, còn chỉ số S&P 500 giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2 với mức 2,1%. Hứng chịu
phản ứng dây chuyền từ diễn biến đó, chứng khoán Châu Á giảm trên diện rộng, kể cả những cổ phiếu mang
tính phòng thủ. Đặc biệt tại Nhật Bản, cổ phiếu công nghệ giảm cộng với việc đồng Yên lên giá gây áp lực lớn
cho thị trường chung. Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,6% xuống 13.936 điểm. Cổ phiếu công nghệ đầu ngành là
Softbank giảm tới 4,8% xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng. Các thị trường Châu Á khác cũng mất điểm
trong phiên sáng, trong đó chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,9%, còn chứng khoán Australia giảm 0,7%. Chỉ số
MSCI bao quát nhất của thị trường Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản giảm 0,7%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 11/03/2014

Kết thúc một tuần giao dịch giằng co trong biên độ hẹp trên 2 sàn cùng với thanh khoản tiếp tục sụt giảm cho
thấy tâm lý thận trọng còn bao trùm. Đóng cửa phiên cuối tuần, Vn-Index giảm nhẹ 0.76 điểm xuống 600.57
điểm, HNX-Index giảm 0.16 điểm xuống 87.49 điểm. Thanh khoản trên Hose phiên nay giảm nhẹ so với phiên
trước, nhưng tăng nhẹ trên HNX. Diễn biến đi ngang sẽ vẫn duy trì trong tuần kế tiếp.
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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.

Hiện tại không có thông tin vĩ mô hỗ trợ nên xu thế thị trường trong tuần kế tiếp sẽ không có nhiều thay đổi so
với tuần này. Thị trường sẽ giằng co trong biên độ hẹp nhưng sẽ có sự phân hóa mạnh đối với nhóm cổ
phiếu đón nhận thông tin hỗ trợ. Ngưỡng hỗ trợ tốt với Vn-Index là vùng 580-590 điểm. 

trước, nhưng tăng nhẹ trên HNX. Diễn biến đi ngang sẽ vẫn duy trì trong tuần kế tiếp. 

Trang 4

Thị trường chốt phiên cuối tuần không có nhiều đột biến, các chỉ số trên hai sàn vẫn đỏ điểm. Cùng với đó,
dòng tiền tham gia vào thị trường tiếp tục xu thế thận trọng và hoạt động không mấy sôi động khiến thanh
khoản vẫn ở mức thấp. Trong đó, giao dịch nhà đầu tư nước ngoài vẫn là bán ròng. Đây là phiên bán ròng
thứ 4 liên tiếp trong tuần và là phiên bán ròng mạnh nhất cả về khối lượng và giá trị. Cụ thể, tính chung trên
cả hai sàn trong phiên 11/4, khối ngoại đã bán ròng 2.466.900 đơn vị, trị giá bán ròng tương ứng 168,18 tỷ
đồng, lần lượt tăng 160,83% về lượng và 14,7% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Giao dịch có
chuyển biến tích cực trong phiên chiều khi lực cầu quay trở lại giúp cả 2 chỉ số không phải đóng cửa ở mức
điểm thấp nhất trong phiên. Hai mã MSN và SSI giao dịch tích cực sau thông tin hỗ trợ mới. Ngoài ra ở
nhứng phút cuối có GAS tăng trở lại nâng đỡ chỉ số khá tốt. Thị trường nhìn chung vẫn giằng co trong biên độ
hẹp, áp lực bán ra không quá lớn và chỉ tập trung ở giá cao, trong khi lực cầu giá thấp rất tốt. Cả tuần vừa
qua Vn-Index chỉ biến động hẹp quanh 600-610 điểm cho thấy vai trò hỗ trợ ở ngưỡng 600 điểm đang khá tốt.
Đồng thời dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại cho xu thế giằng co còn tiếp diễn trong tuần kế tiếp trong điều kiện
thanh khoản tiếp tục sụt 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.




