
Quý 1/2014 chứng kiến sự tăng lên bất ngờ của khoản
mục doanh thu tài chính của công ty. Từ gần 3 tỷ đồng
quý 1/2013 tăng lên 10,4 tỷ đồng quý 1 năm nay. Đây là

Năm 2013, TNG đạt 1.180,29 tỷ đồng doanh thu, hoàn
thành 77,33% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế trên 14 tỷ
đồng, hoàn thành 27,91% kế hoạch (50,16 tỷ đồng) và
mức chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu. Đại hội đã thông
qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu doanh
thu 1.426 tỷ đồng, tăng 20,85% so với kết quả năm trước;
lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần năm
ngoái và tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 10%.

LNTT quý 1/2014, F.I.T ước đạt hơn 40 tỷ đồng, bằng
140% so với kế hoạch quý. Con số này cũng đạt xấp xỉ
100% lợi nhuận của cả năm 2013. Trước đó, FIT lên kế
hoạch hơn 100 tỷ đồng LNTT năm 2014 và kế hoạch này
sẽ được trình ĐHCĐ sắp tới đây thông qua. Với kết quả
quý 1, công ty ước tính đã hoàn thành hơn 40% kế hoạch
của năm 2014. Theo FIT, kết quả tăng trưởng lợi nhuận
mạnh có được là nhờ mảng Đầu tư tài chính, Dịch vụ tư
vấn và Kinh doanh BĐS.

Sáng 15-4,Bộ GTVT đã tổ chức lễ hợp long cầu Nhật Tân, cây cầu có tổng vốn đầu tư
13.600 tỉ đồng, và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào đúng kỷ niệm 60 năm Ngày Giải
phóng Thủ đô 10-10 sắp tới. Là 1 trong 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, cầu Nhật Tân

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014 FIT ước đạt hơn 40 tỷ đồng LNTT quý 1, gần bằng cả
năm 2013

Hà Nội: Hợp long cầu Nhật Tân 13.600 tỷ đồng

Năm 2014, kế hoạch vay của Chính phủ là 367.000 tỷ đồng. Cụ thể: Vay trong nước
367.000 tỷ đồng, rút vốn vay nước ngoài là 4.520 triệu USD, tương đương 95.800 tỷ
đồng. Kế hoạch trả nợ của Chính phủ được xác định là 208.883 tỷ đồng, gồm 159.683
tỷ đồng trả nợ trong nước; trả nợ nước ngoài là 49.200 tỷ đồng. Để đảm bảo nợ nước
ngoài của quốc gia ở mức an toàn, đến năm 2020 không vượt quá 5% GDP như chỉ
tiêu Quốc hội phê duyệt, Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp rà
soát các dự án BOT đang đàm phán, các dự án đầu tư trọng điểm, dự án FDI lớn và
các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng được Chính phủ cam kết đảm bảo cho các nhà
đầu tư để giám sát mức vay nước ngoài và nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ.

TNG đặt kế hoạch lãi trên 50 tỷ đồng

ABT: Doanh thu tài chính tăng vọt, quý 1 lãi 22,5 tỷ
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Theo báo cáo mới công bố của Ngân hàng thế giới (World Bank), lượng kiều hối năm
2013 của các nước đang phát triển đạt 404 tỷ USD. Đứng đầu là Ấn Độ với 70 tỷ USD,
tiếp đến là Trung Quốc với 60 tỷ USD. Việt Nam đứng thứ 9 với 11 tỷ USD. Lượng kiều
hối gửi về Việt Nam không ngừng tăng do số người Việt tại nước ngoài tiếp tục gia
tăng, đặc biệt là lượng sinh viên ra nước ngoài học tập, hay những lao động ra làm
việc theo hợp đồng ở ngoại quốc. Ngoài ra, công việc chuyển ngân ngày càng dễ dàng
và thuận tiện hơn, với hệ thống ngân hàng hoàn thiện hơn, đặc biệt là với sự có mặt
hàng loạt công ty chuyển ngân quốc tế như Western Union, MoneyGram.

Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ năm 2014 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  
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9,260.72
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USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt sau khi Mỹ công bố doanh số bán lẻ trong
tháng 3 vượt mức dự báo, hỗ trợ việc Fed giảm kích thích. Doanh số bán lẻ tăng 1,1%
trong tháng 3, vượt ước tính của các chuyên gia kinh tế học là 0,8%. Đây là mức tăng
lớn nhất kể từ tháng 9/2012. Tổng doanh số bán hàng điều chỉnh của tháng 2 tăng lên
0,7% từ mức 0.3%. USD tăng so với yên giao dịch ở 101,82 JPY/USD từ mức 101,69
JPY/USD của phiên giao dịch ngày 11/4. Chỉ số đô la DXY - theo dõi tỷ giá giữa USD
và 6 đồng tiền đối thủ khác - tăng lên 79,741 điểm so với mức 79,492 điểm trước đó.
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USD tăng giá sau báo cáo doanh số bán lẻ Mỹ

Cung tiền tăng chậm nhất trong 3 năm, lượng đơn cho vay giảm 19% so với năm trước
cho thấy nguy cơ trì trệ trước tình hình chính phủ Trung Quốc thắt chặt kiểm soát các
rủi ro tài chính. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm nay cho biết, các
ngân hàng nước này đã cho vay mới 1,05 nghìn tỷ nhân dân tệ (169,4 tỷ USD) trong
tháng 3, tăng so với 644,5 tỷ nhân dân tệ trong tháng 2. Tổng mức tín dụng cho vay
trong xã hội tăng lên 2,07 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 3, nhưng vẫn thấp hơn mức
2,55 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm ngoái.
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nguyên nhân chính cải thiện kết quả kinh doanh của ABT
trong kỳ. Theo thuyết minh, phần lớn doanh thu tài chính
của ABT là lãi tiền gửi, cho vay (6,5 tỷ đồng) và lãi do
thanh lý các khoản đầu tư ngắn và dài hạn (3,7 tỷ đồng).
Kết quả LNST quý 1 của ABT đạt 22,5 tỷ đồng, tăng
mạnh 61,3% so với kết quả đạt được quý 1 năm ngoái.
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Kết thúc quý 1/2014, TYA đạt mức doanh thu thuần 175
tỷ đồng, tăng 29,33 tỷ đồng (20,1%) so với cùng kỳ năm
ngoái. Lợi nhuận gộp tăng thêm 2,69 tỷ đồng (32,5%) lên
mức 10,94 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm mạnh gần 41%
xuống còn 943 triệu đồng. LNST tăng gần 4 lần so với
cùng kỳ năm ngoái từ 1,42 tỷ vào quý 1 năm 2013 lên
5,47 tỷ trong quý 1 năm nay. Việc giá vốn hàng bán giảm
mạnh cũng như tiết kiệm chi phí tài chính là nguyên
nhân chủ yếu làm cho LNST của TYA trong quý 1 năm
nay tăng đột biến. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) sẽ tài trợ 5,45 triệu USD cho Việt Nam để triển
khai xây dựng dự án “Mở rộng các loại hình doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông
tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”, được thực hiện từ năm 2014 đến 2018. Hệ thống
thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh/Bộ Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) và các Phòng
Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xây dựng và vận hành dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án
“Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam” từ năm 2008 đến năm 2013
do Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO), Chính phủ Liên bang
Thụy Sỹ và Chính phủ Vương quốc Na Uy tài trợ.

Dow Jones 16,173.24

Thụy Sỹ tài trợ 4,75 triệu USD để Việt Nam cải cách đăng ký kinh doanh LNST quý 1 của TYA tăng gần 4 lần so với cùng kỳ
năm ngoái

Cung tiền Trung Quốc tăng chậm nhất 3 năm

p g p g y q g g ậ
có kết cấu chính theo dạng dây văng với 5 trụ tháp hình thoi và 6 nhịp dây văng. Theo
đánh giá của Bộ GTVT, công trình này có ý nghĩa lớn, quan trọng về kinh tế, chính trị-
xã hội. Cầu Nhật Tân được triển khai xây dựng đồng bộ với hệ thống đường dẫn lên
nhà ga T2 Nội Bài nên khi hoàn thành sẽ tạo thành dự án đường cao tốc nội đô Nhật
Tân - Nội Bài hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội lên sân bay
Nội Bài và ngược lại; kết nối với các KCN ở phía Bắc và hoàn thiện hệ thống vành đai
2 của Thủ đô.
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(Cập nhật 17h00' ngày 15/04/2014) Trang 1
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VN-Index dừng lại ở mức 586,09 điểm, giảm 10,02 điểm (-1,68%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 131,669 triệu đơn vị, trị giá 2,424,48 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 4,6 triệu đơn vị, giá trị 130,9 tỷ
đồng. Toàn sàn có 32 mã tăng, 219 mã giảm và 53 mã đứng giá.
VN30-Index giảm 13,38 điểm (-2,02%), xuống 647,74 điểm. Trên
HOSE, GAS, VNM, VIC, VCB, BID, BVH, FPT không còn đủ sắc cầm
cự trước áp lực bán mạnh. HPG thậm chí còn xuống mức sàn 53.500
đồng/cổ phiếu trước khi được kéo lên 1 bước giá trong đợt ATC. ITA
giảm 400 đồng (-4,08%), xuống 9.400 đồng với 11,2 triệu đơn vị được
khớp. FLC xuống sát mức giá sàn, cũng là mức thấp nhất trong ngày
14.400 đồng (-5,88%) với 7,91 triệu đơn vị được khớp.

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 đứng ở mức 84,34 điểm, giảm 2,46 điểm (-2,83%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 85,503 triệu đơn vị, trị giá 1,008,270 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 2,6 triệu đơn vị, giá trị 31,2 tỷ đồng.
Toàn sàn có 43 mã tăng, 209 mã giảm và 124 mã đứng giá. HNX30-
Index giảm 3,45 điểm (-1,91%), xuống 177,26 điểm. Trên HNX, SHB
cũng không còn đủ sức để bơi ngược dòng khi bên nắm giữ tiền mặt
đã tỏ ra sợ. Kết thúc phiên, SHB giảm 200 đồng, xuống 10.800 đồng
với 14 triệu đơn vị được khớp. Các mã chứng khoán cũng lao mạnh
hơn, thậm SHS, ORS còn bị giảm xuống mức sàn. PVX cũng xuống
mức thấp nhất ngày 5.900 đồng, giảm 300 đồng (-4,84%) với 8,6 triệu
đơn vị được khớp.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,7 triệu đơn vị và bán ra 5,1
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua nhiều nhất với
551,680 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.461.700 cổ phiếu và
bán ra 787.500 cổ phiếu, trong đó HPC bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 23,800 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Khá bất ngờ với đà giảm mạnh hôm nay của thị
trường, Vn-Index để mất tới hơn 10 điểm xuống 586.09
điểm, đây cũng là mức điểm thấp nhất trong phiên.
Chốt phiên có tới 219 mã giảm điểm. Thanh khoản chỉ
tăng nhẹ với hơn 126 triệu cổ phiếu, tương đương với
hơn 2300 tỷ đồng khớp lệnh cho thấy tâm lý vẫn khá
thận trọng và xu thế rút tiền ra khỏi thị trường vẫn duy
trì. Với phiên giảm mạnh hôm nay, MACD tiếp tục
hướng xuống dưới và gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu. MFI vẫn trong xu thế giảm về vùng quá bán là
tín hiệu cho thấy dòng tiền vẫn rút ra khỏi thị trường.
Cây nến đỏ thân dài phiên nay cho thấy tâm lý thận
trọng bao trùm. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn đang đi
ngang cùng với ngưỡng hỗ trợ dưới của dải Bollinger
giao với đường MA(50) tại ngưỡng 580 điểm đang có
vai trò hỗ trợ đường giá. STO cũng giảm mạnh về
vùng quá bán nên cơ hội thị trường có nhịp phục hồi
đang tăng dần lên trong các phiên kế tiếp. Dự báo
phiên kế tiếp, áp lực bán được giảm bớt với ngưỡng
hỗ trợ 575-580 điểm. 
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Xu thế bên sàn HNX dường như bi quan hơn khi đà
giảm mạnh ở phiên nay đã đã khiến HNX-Index để mất
tới gần 3% và đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
ngày. Chốt phiên HNX-Index đứng tại 84.34 điểm.
Thanh khoản có tăng nhưng mức tăng không đáng kể,
trong khi độ rộng giảm điểm mở rộng rõ rệt ở thời điểm
cuối phiên. Chốt phiên có hơn 209 mã giảm giá. Với
phiên giảm mạnh hôm nay, đường giá đã bắt đầu
chạm dải dưới của Bollinger. Chỉ báo MACD giảm
mạnh xuống dưới và gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu duy trì xu thế giảm trên sàn này. MFI và RSI
cũng tiếp tục giảm mạnh ủng hộ xu thế hiện tại. Ở thời
điểm này, dải Bollinger vẫn chưa mở rộng ra và STO
đang giảm về vùng quá bán nên cơ hội để chỉ số phục
hồi có thể xảy ra. Dự báo trong phiên tới, áp lực bán có
thể được giảm bớt với ngưỡng hỗ trợ 83.5 điểm. 

95 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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 15/03/2014

Đà bán tăng mạnh trong phiên hôm nay sau khi chính thức mất mốc 600 điểm ở phiên trước đó. Cả 2 chỉ số
đều đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong ngày. Chốt phiên, Vn-Index để mất tới 10 điểm xuống 586.09
ể ể ấ ể ố ể ầ

THỨ TƯ

16/04/2014

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên ngày Thứ Ba do thị trường Trung Quốc mất điểm mạnh do tin hoạt
động cho vay của nước này giảm, nêu bật nguy cơ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Lúc 13h19 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 137,25 điểm.
Chỉ số này có lúc tăng đến 0,4% nhờ tin doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất kể từ tháng
9/2012. Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 1,1%, còn chỉ số Hang Seng Index của
Hồng Kông giảm 1,2%, sau khi số liệu cho thấy hoạt động cho vay mới của Trung Quốc giảm 19% trong
tháng 3, trong khi cung tiền tăng chậm nhất kể từ năm 2001. Trung Quốc sẽ công bố GDP quý 1 vào ngày
mai. Theo một điều tra của Bloomberg, các nhà phân tích dự báo kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 7,3%
trong quý 1, thấp hơn so với mức 7,7% đạt được vào quý 4/2013. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của
hãng sản xuất đồ thể thao Asics Corp tăng 3,6% trên thị trường Tokyo sau khi được Nomura Holdings Inc
khuyến nghị mua vào. Cổ phiếu của CapitaMalls Asia Ltd tăng 21% trên thị trường Singapore sau khi
CapitaLand Ltd, công ty bất động sản lớn nhất Đông Nam Á, chào mua phần còn lại của một trung tâm mua
sắm với giá 3,06 tỷ Đôla Singapore.

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.

điểm, HNX-Index để mất 2.46 điểm xuống 84.34 điểm. Thanh khoản cả 2 sàn tăng gần 36% so với phiên
trước cho thấy lực cầu giá thấp đã gia tăng. 

Giao dịch thận trọng với ưu thế vẫn thuộc về bên bán được duy trì suốt cả phiên sáng nay. Thị trường thực
sự hoảng loạn trong phiên chiều khi nhà đầu tư bán ồ ạt. Áp lực hạ giá quá lớn đã khiến hàng trăm cổ phiếu
giảm trên 2%. Vn-Index đã có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 26.3 tới nay. Đồng loạt các mã cổ phiếu lớn
nhỏ đều giảm điểm và phiên nay cổ phiếu lớn đã không nâng đỡ chỉ số nữa. Hiện nay không có thông tin gì
xấu đối với thị trường mà vẫn là lo ngại áp lực margin lớn khi thị trường đã có nhiều tuần đi ngang và số liệu
margin cũng không có con số chính thức càng làm lo ngại tăng dần lên. Thời gian gần đây có thông tin sửa
đổi Thông tư 13 với quy định là cổ đông lớn ngân hàng không được vay vốn đầu tư cổ phiếu. Nếu thông tư
này chính thức được sửa đổi thì áp lực cung cho thị trường là không nhỏ. Đấy chính là lý do thị trường liên
tục trồi sụt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên ở phiên nay quan sát thì nhận thấy cầu giá thấp vẫn rất tốt và
do đó nếu giá tiếp tục giảm trong phiên tới cầu sẽ tiếp tục gia tăng. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy Vn-Index
đang được hỗ trợ ở ngưỡng 580 điểm – là dải dưới của Bollinger, trong khi xu thế tăng trung hạn vẫn được
duy trì. Bên sàn HNX-Index xu thế yếu hơn với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 83.5 điểm. Do đó, cơ hội để thị
trường phục hồi tại ngưỡng trên là cao. 

Theo quan điểm của chúng tôi, xu thế hiện tại chưa xấu đi, do đó nhà đầu tư có thể canh mua vào ở nhip điều
chỉnh trong các phiên kế tiếp. Khuyến nghị mua dần khi Vn-Index tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 575-580 điểm và
lựa chọn những mã cơ bản tốt. 

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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