
Lãnh đạo CTCK Ngân hàng Nông nghiệp (AGR) cho biết,
dự kiến trong quý I/2014, AGR đạt lợi nhuận khoảng 74 tỷ
đồng, cao hơn rất nhiều so vời cùng kỳ năm 2013 (quý

HĐQT FCN quyết định phát hành 3.957.911 cp để trả cổ
tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10
cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh
sách cổ đông là ngày 25/4. Đáng chú ý, vào ngày
25/3/2014, HOSE đã có thông báo số 341/TB-SGDHCM
về ngày đăng ký cuối cùng của FCN để trả cổ tức bằng
tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 10%. Kết thúc phiên ngày
11/4, FCN tăng khá mạnh 700 đồng lên 26.700 đồng/cp
và khớp 605.600 đơn vị, giá trị trên 16 tỷ đồng. 

KLS đạt 113,24 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 3,2 lần so
với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu hoạt động
đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 79,69 tỷ đồng, gấp gần
13 lần so với cùng kỳ. Hoàn nhập dự phòng giảm giá
chứng khoán đạt 21,82 tỷ đồng. Vì vậy, LNST trong quý I
đạt 91,63 tỷ đồng, tăng 79,72% so với cùng kỳ năm
ngoái. Nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh quý
I/2014 tăng mạnh so với quý I/2013 là do TTCK trong quý
I/2014 tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo Hiệp hội Thép VN (VSA), lần đầu tiên kể từ ba năm trở lại đây, lượng thép tiêu
thụ của các thành viên trong VSA đã đạt lại ngưỡng 570.000 tấn trong tháng 3/2014,
tăng đến gần 60% so với tháng trước và tăng gần 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Lãi suất trên 13% chiếm khoảng 18% tổng dư nợQuý I/2014, KLS lãi hơn 91 tỷ đồng

Tiêu thụ vật liệu xây dựng tăng trở lại

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%/năm chiếm khoảng 17 -
18% tổng dư nợ cho vay so với tỷ lệ 31% vào cuối tháng 6.2013, chủ yếu là các khoản
vay tiêu dùng các mặt hàng có khấu hao lớn, vay tín chấp của một số công ty tài chính,
vay trong lĩnh vực bất động sản có rủi ro cao. Ngoài ra, còn có một số khoản vay trung,
dài hạn của các doanh nghiệp không có khả năng phục hồi nên các NH giữ lãi vay cao
để tạo động lực cho khách hàng trả nợ gốc của các khoản vay. Nếu khách hàng trả
được nợ gốc, một số tổ chức tín dụng giảm hoặc miễn lãi cho khách hàng. Lãi suất
cho vay của các NH hiện nay bằng 50% cuối năm 2011 (nửa cuối năm 2011, lãi suất
cho vay phổ biến ở mức 20 - 25%/năm).

FCN trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

AGR đạt lợi nhuận khoảng 74 tỷ đồng trong quý I
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Dự thảo Quyết định về đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp giai đoạn
2013 - 2015, trong đó cho phép được thoái vốn đầu tư ngoài ngành dưới mệnh giá, do
Bộ Tài chính soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định theo hướng đẩy nhanh tiến
độ. Ông Đặng Quyết Tiến, Phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính
cho biết, dự thảo Quyết định về đẩy mạnh thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
giai đoạn 2013 - 2015, trong đó cho phép được thoái vốn đầu tư ngoài ngành dưới
mệnh giá, do Bộ Tài chính soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định theo hướng
đẩy nhanh tiến độ. Sau khi có ý kiến thẩm định này, dự kiến Bộ Tài chính sẽ trình Thủ
tướng Chính phủ xem xét ban hành văn bản này ngay trong tháng 4/2014.

Sắp trình Thủ tướng cơ chế thoái vốn dưới mệnh giá

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Nếu được thực hiện, ECB sẽ trở thành NHTW tiên phong phá vỡ mặt bằng lãi suất
đang cận 0% tại các nước phát triển nhất. Trong trường hợp của ECB, 1 trong 3 lãi
suất chủ chốt có thể được hạ xuống dưới mức 0% trong thời gian tới sẽ là lãi suất tiền
gửi. Hiện tỷ lệ lãi suất huy động đang được ECB duy trì ở 0%, đây là lãi suất mà ECB
phải trả cho khoản tiền gửi mà các ngân hàng thành viên trong khu vực gửi lại làm dự
trữ. Giả sử các nhà hoạch định chính sách tại ngân hàng khu vực Eurozone thiết lập
lãi suất tiền gửi -0,1% có nghĩa là các ngân hàng sẽ phải trả cho ECB một khoản tiền
lãi với lãi suất 0,1%/năm cho khoản tiền gửi qua đêm tại ECB.
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Lãi suất âm - Bước ngoặt chính sách của ECB

Trong cuộc họp cuối tuần qua của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), các quan chức tài chính
hàng đầu thế giới lên tiếng cảnh báo về khả năng lạm phát thấp, đồng thời kêu gọi các
nước ứng phó với đà giảm giá đang đe dọa đến tiêu dùng và cản trở khả năng giảm
nợ công. Quan ngại tập trung vào khu vực đồng Euro, nơi mức lạm phát hàng năm
hiện đang quá thấp, chỉ ở 0,5% so với mục tiêu của Ngân hàng trung ương châu Âu
(ECB) là khoảng 2%. Tuy nhiên, so với Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) và các ngân
hàng trung ương lớn khác, ECB hiện vẫn còn dè dặt trong việc tung ra các gói kích
thích kinh tế.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

đồng, cao hơn rất nhiều so vời cùng kỳ năm 2013 (quý
I/2013, AGR đạt lợi nhuận sau thuế 11,43 tỷ đồng). Trên
sàn chứng khoán, cổ phiếu AGR của Công ty cũng đã có
mức tăng ấn tượng gần 100% trong 4 tháng đầu năm khi
liên tục tăng giá từ 5.000 đồng/CP lên mức 9.000
đồng/CP. Năm 2013 Công ty đạt doanh thu hơn 378 tỷ
đồng và lợi nhuận sau thuế gần 20 tỷ đồng.
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S&P 500

trong quý I, Công ty đạt 220 tỷ đồng doanh thu và 15 tỷ
đồng lợi nhuận. Tuy nhiên, đối HDG, lợi nhuận những
quý cuối thường cao hơn, do thời điểm này Công ty mới
thực hiện hạch toán các dự án. Ngày 12/4 vừa qua,
ĐHCĐ CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) đã thông qua chỉ
tiêu kinh doanh năm 2014, với doanh thu 1.500 tỷ đồng,
lợi nhuận sau thuế 171 tỷ đồng. Năm 2013, lợi nhuận hợp 
nhất sau thuế của HDG đạt 143 tỷ đồng, Công ty đã quyết
định trả cổ tức ở mức 22%; trong đó, 5% 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đợt 2 năm 2014 vừa được Bộ Công
Thương phê duyệt gồm 57 đề án với tổng kinh phí là 25,21 tỷ VND. Các hoạt động đã
được phê duyệt bao gồm hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) phát triển thị trường,
mặt hàng xuất khẩu, thông tin thương mại trong nước và quốc tế, XTTM của các vùng
kinh tế, đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức XTTM,
đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới…Song song với việc thực hiện mục
tiêu đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, chương trình XTTM quốc gia năm 2014
tiếp tục ưu tiên cho các hoạt động XTTM phát triển thị trường nội địa, đặc biệt tạo lập
kênh phân phối ở nông thôn, miền núi, biên giới, các địa phương còn khó khăn. 

Dow Jones 16,026.75

Hơn 25 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc giaQuý I/2014, HDG ước lãi 15 tỷ đồng

IMF: Khu vực Euro đối mặt nguy cơ lạm phát thấp

tăng đến gần 60% so với tháng trước và tăng gần 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng tiêu thụ tăng vọt đã làm giảm lượng thép thành phẩm tồn kho xuống dưới
260.000 tấn, đưa tổng tiêu thụ thép của quý 1-2014 lên mức xấp xỉ 1,2 triệu tấn, tăng
5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành ximăng cũng có dấu hiệu khả quan hơn khi
tổng lượng tiêu thụ quý 1-2014 ước đạt 10,23 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm
2013. Riêng Tổng công ty Công nghiệp ximăng VN lượng ximăng tiêu thụ trong tháng 3-
2014 đạt khoảng 4,68 triệu tấn, tăng 1,92 triệu tấn (tương ứng 69,5%) so với tháng
trước.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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(Cập nhật 16h30' ngày 14/04/2014) Trang 1



Thay đổi (điểm)
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Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

VN-Index dừng lại ở mức 596,11 điểm, giảm 4,46 điểm (-0,74%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 128,080 triệu đơn vị, trị giá 2,587,25 tỷ
đồng. Toàn sàn có 62 mã tăng, 168 mã giảm và 74 mã đứng giá. Chỉ
số VN30-Index giảm 4,73 điểm (-0,71%) xuống còn 661,12 điểm, với 2 
mã tăng giá, 25 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Phiên hôm nay, các
cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE như BVH, VNM, GAS, VIC, MSN… đã
đồng loạt giảm giá và nới rộng biên độ giảm của chỉ số VN-Index.
Trong đó, mã MSN đã giảm tới 2.000 đồng xuống 96.000 đồng/CP.
DPM tiếp tục chuỗi ngày giảm giá không dừng với mức giảm 1.300
đồng xuống 38.700 đồng/CP và khớp tới 4,6 triệu đơn vị. Như vậy,
đây cũng là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng qua của DPM.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 86,79 điểm, giảm 0,69 điểm (-
0,79%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 61,011 triệu đơn vị, trị giá
736,22 tỷ đồng. Toàn sàn có 83 mã tăng, 157 mã giảm và 136 mã
đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0,92 điểm (-0,5%), xuống còn
182,32 điểm, với 8 mã tăng, 20 mã giảm và 2 mã đứng giá. Đà giảm
của chỉ số HNX-Index không bị nới rộng nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu
có tính dẫn dắt như ACB, VGS, NTP… Phiên hôm nay, ACB tăng 200
đồng lên 17.100 đồng/CP. NTP tăng 100 đồng lên 72.100 đồng/CP.
Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các mã như SHB, VND,
VCG, KLS… Khép phiên giao dịch, SHB giảm nhẹ 100 đồng xuống
11.000 đồng/CP và khớp lệnh 5,9 triệu đơn vị. PVX đứng giá tham
chiếu và có khối lượng khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 6,13
triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4,7 triệu đơn vị và bán ra 5,3
triệu đơn vị, trong đó mã DIG được khối ngoại mua nhiều nhất cới
850,300 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 836,860 cổ phiếu và
bán ra 1,024,300 cổ phiếu, trong đó PVS bị khối ngoại trên HNX bán
ra nhiều nhất với 69,900 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Đóng cửa với sắc đỏ, Vn-index để mất 4.46 điểm
xuống còn 596.11 điểm. Ngưỡng 600 điểm đã bị xuyên
thủng và Vn-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất
trong phiên. Thanh khoản phiên nay tiếp tục sụt giảm
so với phiên trước với khối lượng khớp lệnh chưa đầy
100 triệu cổ phiếu. Giá trị khớp lệnh phiên nay cũng
giảm tương ứng. Với phiên giảm mạnh hôm nay, Vn-
Index chạm về mức thấp nhất mà phiên hôm qua chỉ
số này đạt được. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật không
có thay đổi nhiều. Dải Bollinger vẫn co hẹp lại cho thấy
xu thế giằng co vẫn duy trì trong 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 kế tiếp, vùng 580-595
điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ chỉ số nếu đà bán gia tăng. 
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Đà bán tăng dần lên sau 4 phiên giằng co trong biên độ 
hẹp. Chốt phiên, HNX-Index để mất 0.69 điểm xuống
86.79 điểm. Thanh khoản phiên nay tiếp tục giảm với
khối lượng khớp lệnh chưa đạt 60 triệu cổ phiếu. Xu
thế bên HNX xấu đi rõ rệt khi MACD vẫn tiếp tục giảm
mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Bên
cạnh đó MFI cũng giảm mạnh vào vùng quá bán cho
thấy dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Hỗ trợ cho
xu thế hiện tại là dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại tạm
thời sẽ cản đà giảm của thị trường nếu đà giảm còn
tiếp tục. Ngưỡng hỗ trợ cho đường giá hiện tại ở
ngưỡng 85 điểm. Dự báo phiên kế tiếp, đường giá sẽ
dao động trong khoảng 85-86 điểm với thanh khoản
tiếp tục sụt giảm.  

95 điểm
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650 điểmMạnh 540 điểm

560 điểm

610 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 14/03/2014

Diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch đầu tuần, cả 2 chỉ số đều giảm điểm mạnh về cuối phiên và đóng cửa
ở mức điểm thấp nhất trong ngày. Chốt phiên, Vn-Index giảm 4.46 điểm xuống 596.11 điểm, HNX-Index giảm
0.69 điểm xuống 86.79 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên 2 sàn cho thấy cầu tiếp tục thận trọng và giao
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Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp do cổ phiếu các công ty nguyên liệu thô và cổ phiếu các
ngân hàng Australia giảm. Lúc 13h16 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
giảm 0,4% xuống 137,36 điểm, sau khi đã giảm 1% trong tuần trước. Chứng khoán Châu Á tiếp nối diễn biến
giảm giá trên thị trường chứng khoán Mỹ tuần trước, khi chỉ số S&P 500 có tuần giảm mạnh nhất kể từ giữa
năm 2012. Một nhà phân tích cho rằng chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh giảm 10-15% vào một thời điểm
nào đó trong năm nay, nhưng xu hướng chính vẫn là tăng lên bất kỳ đợt điều chỉnh nào cũng là cơ hội để
mua vào. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Sharp giảm 8,7% sau khi nhà cung cấp màn hình cho
iPhone và iPad của hãng Apple Inc này nói họ đang cân nhắc tìm cách tăng vốn. Cổ phiếu của Rio Tinto Ltd
giảm 1,3% trên thị trường Sydney khi cổ phiếu các công ty khai khoáng giảm giá. Cổ phiếu ngành ngân hàng
của Australia giảm, trog đó Commonwealth Bank of Australia giảm 1,1%. Cổ phiếu của Chongqing Changan
Automobile Co tăng 10% trên thị trường Thượng Hải nhờ dự báo lợi nhuận khả quan.

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.

dịch giằng co giảm về ngưỡng hỗ trợ sẽ diễn ra trong vài phiên tới. 

Trang 4

Sàn HSX ghi nhận một phiên đóng cửa tới 129,64 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, mức cao nhất trong 8 phiên gần
đây. VN-Index trong phút chốc bốc hơi thêm hơn 3 điểm, tổng cộng là 4,46 điểm, về mức 596,11 điểm, giảm
0,74% so với tham chiếu. VN30-Index cũng giảm 0,71%. Ảnh hưởng lớn nhất tới các chỉ số của HSX vẫn là
tứ trụ: MSN giảm 2,04%, VNM giảm 0,7%, GAS giảm 0,53%, VIC giảm 0,72%. Dường như nhà đầu tư nước
ngoài đã không tham gia “cú đạp” cuối phiên, nhưng vị thế bán ròng ở một số cổ phiếu lớn vẫn không thay
đổi. Đứng đầu trong nhóm là DPM, HAG, VIC…Phiên hôm nay dòng tiền yếu đi rõ rệt khi không có nhóm cổ
phiếu nào dẫn dắt thị trường. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã điều chỉnh sau khi những số liệu về lợi nhuận
quý I đã được hé lộ trong tuần vừa qua giúp cổ phiếu này có đà tăng rất tốt. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn điều
chỉnh giảm khi không có thêm thông tin hỗ trợ cũng như áp lực bán ở những mã này gia tăng. Đối tượng bị
bán mạnh hơn cả là nhóm cổ phiếu đầu cơ, đây luôn là đối tượng bị bán mạnh trong thời gian thị trường lình
xình. Thị trường phiên nay áp lực bán có gia tăng vào cuối phiên, nhưng nhìn chung cả phiên vẫn khá giằng
co, vùng giá hỗ trợ chỉ số hiện tại là 580-595 điểm trong bối cảnh dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại. 

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. 

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.
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