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Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan mới nhất cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 3 năm 2014 (từ 16/03 đến 31/03)
đạt hơn 13,15 tỷ USD, tăng 12,8% tương ứng tăng hơn 1,49 tỷ USD so với kết quả
thực hiện trong nửa đầu tháng 3/2014. Với kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 03
đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 3/2014
đạt gần 65,99 tỷ USD, tăng 13,8% tương ứng tăng hơn 8 tỷ USD so với tháng 03/2013.
Trong đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
(FDI) đạt hơn 39,59 tỷ USD, tăng 17,6% tương ứng tăng hơn 5,93 tỷ USD so với tháng
3 năm 2013 và chiếm gần 60% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến hết tháng 3 tăng 13,8%

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

3 tháng đầu năm chính thức xuất siêu hơn 1,08 tỷ USD TDH đặt mục tiêu lãi 64 tỷ đồng

Tăng trưởng kinh tế Hà Nội thấp hơn cùng kỳ

Lũy kế 3 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần
33,536 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; trong khi tổng kim ngạch nhập
khẩu hàng hóa của cả nước đạt 32,452 tỷ USD, tăng 12,8%. Như vậy, trong kỳ 2 của
tháng 3, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tiếp tục thặng dư 75 triệu USD.
Tính chung trong quý 1/2014, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư tới
hơn 1,08 tỷ USD. Với khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong kỳ 2 tháng 3 kim
ngạch xuất khẩu của khối này đạt 4,007 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 3,785 tỷ USD.
Lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu của khối DN FDI đạt 20.735 tỷ USD, trong khi nhập
khẩu đạt 18,856 tỷ USD.

Năm 2014, VTO đặt kế hoạch lợi nhuận giảm

PXS đạt 20,8 tỷ đồng lợi nhuận trong quý I

ĐHCĐ VTO thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014
với doanh thu 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 53
tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 13% so với năm 2013. Cổ
tức dự kiến 3%. Cơ sở để VTO thực hiện kế hoạch là cả
5 tàu viễn dương với mức cước thị trường được Tổng
công ty Vận tải thủy Petrolimex thuê định hạn sẽ giúp
Công ty có nguồn thu ổn định. VTO cũng tiến hành thanh
lý các tàu Ấp Bắc 02/03 và Nhà Bè, tăng cường nhập
hàng về cảng Vân Phong. 

Năm 2013, TDH đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế (LNST) 19,46 tỷ đồng. Năm 2014, TDH
đặt mục tiêu doanh thu 745,5 tỷ đồng và LNST 64,3 tỷ
đồng. Ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết,
các lĩnh vực trọng tâm mà TDH đẩy mạnh trong năm
2014 là bất động sản, xuất nhập khẩu và xây dựng hạ
tầng kỹ thuật. Trong đó, bất động sản vẫn là lĩnh vực kinh
doanh chủ lực với kế hoạch triển khai cùng lúc 3 dòng
sản phẩm cao cấp, trung bình và bình dân.

Quý I, GDP Hà Nội ước đạt 6,6%, vẫn giữ mức tăng trưởng khá nhưng đây là lần đầu
tiên sau nhiều năm kinh tế của Hà Nội tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Chủ tịch
UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà

Quý I/2014, Công ty đạt doanh thu 357 tỷ đồng và LNST
20,8 tỷ đồng, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2013.
Công ty vừa được giao gói mua sắm, thiết kế thi công,
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Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Việt Nam có 10 mặt hàng xuất khẩu đạt
giá trị từ 1 tỷ USD trở lên trong 3 tháng đầu năm 2014. Mang ngoại tệ nhiều nhất về
cho Việt Nam trong quý 1 là mặt hàng điện thoại và linh kiện, đạt kim ngạch xuất khẩu
5,47 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Hàng dệt, may đứng vị trí thứ hai
khi đạt giá trị xuất khẩu 4,44 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 2 loại
mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD, trong đó giày dép đạt 2,12 tỷ USD,
tăng 23,8%, và máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, giảm 6,1%.
Những mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong giai đoạn này gồm hàng thủy sản,
cà phê, dầu thô, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và phụ
tùng.

Dow Jones 16,262.56

10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong quý 1 Quý I, PHR lãi ròng hơn 60 tỷ đồng

GDP quý I của Trung Quốc tăng chậm nhất 6 quý

UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhận định tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà
Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý I hôm 15-4. Theo các
đại biểu, nguyên nhân GDP quý I của Hà Nội sụt giảm so với cùng kỳ năm trước là do
các nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) chưa đạt hiệu quả cao.
Đặc biệt, hiện nay các DN đang rơi vào thời kỳ khó khăn nhất do thiếu vốn, thiếu thị
trường, hàng tồn kho lớn… Ông Thảo cho biết thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung
tháo gỡ khó khăn cho DN về vốn, thị trường, các chính sách kích cầu; tập trung thu hút
đầu tư nước ngoài; loại bỏ những dự án không khả thi.

Công ty vừa được giao gói mua sắm, thiết kế thi công,
chế tạo, hạ thuỷ, chằng buộc Chân đế H5 - Giàn đầu
giếng mỏ Tê Giác Trắng với giá trị gói thầu khoảng 184,8
tỷ đồng, tương đương 8,7 triệu USD. Năm nay, PXS dự
kiến triển khai một số dự án như Dự án P3/P4 trị giá
khoảng 600 tỷ đồng, Dự án Chân đế Thái Bình và Dự án
Hàm Rồng có tổng giá trị hơn 950 tỷ đồng, Dự án H5 trị
giá khoảng 169 tỷ đồng.

3.52
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HĐQT PHR đã thông qua kết quả kinh doanh quý I/2014
với tổng doanh thu 377,06 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
60,21 tỷ đồng, hoàn thành lần lượt 24,87% và 28,5% kế
hoạch năm. Năm 2014, PHR đặt mục tiêu doanh thu
1.516 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 211,27 tỷ đồng. Trong
quý II, PHR đặt mục tiêu doanh thu 258 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐQT PHR
còn thông qua việc chi trả cổ tức đợt II/2013, với tỷ lệ
15%, thực hiện chậm nhất trong tháng 6/2014.
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USD tăng 3 ngày liên tiếp trước căng thẳng tại Ukraine

Kinh tế Trung Quốc tăng chậm lại do chính phủ nước này nỗ lực kiềm chế bùng nổ tín
dụng, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hỗ trợ thị trường lao động. Theo số liệu vừa
công bố của Tổng cục thống kê Trung Quốc, tăng trưởng GDP quý I của Trung Quốc
đạt 7,4%, so với 7,7% quý IV/2013. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ quý
III/2012. Cũng theo báo cáo này, sản lượng công nghiệp tháng 3 của Trung Quốc tăng
8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán lẻ tăng 12,2%, đầu tư tài sản cố định
không bao gồm hộ gia đình nông thôn tăng 17,6%.
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Các nhà đầu tư chuyển hướng sang đồng tiền dự trữ an toàn do căng thẳng tại
Ukraine và dự báo Nhật Bản sẽ thực hiện gói kích thích kinh tế mới. Chỉ số đô la giao
ngay của Bloomberg - theo dõi tỷ giá của USD với 10 đồng tiền mạnh khác - tăng 0,2%
lên 1.009,89 điểm sau khi Ukraine triển khai hành hộng quân sự trấn áp phe ủng hộ
Nga. Nhật Bản sẽ công bố báo cáo đánh giá hàng tháng về nền kinh tế vào ngày 17/4.
Yên giảm giá so với USD sau khi Nikkei cho biết, chính phủ sẽ hạ thấp đánh giá kinh
tế trong báo cáo công bố ngày mai. USD giao dịch tại 101,92 JPY/USD vào lúc 17h

81.82

40.49 4,385.84

(Cập nhật 17h30' ngày 16/04/2014)

,g
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

tế trong báo cáo công bố ngày mai. USD giao dịch tại 101,92 JPY/USD vào lúc 17h
ngày 15/4 tại New York. 
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VN-Index dừng lại ở mức 574,29 điểm, giảm 11,80 điểm (-2,01%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 149,242 triệu đơn vị, trị giá 2.476,2 tỷ
đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng, 197 mã giảm và 59 mã đứng giá.
Phiên hôm nay, hàng loạt các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE đều đã lao
dốc mạnh. Trong nhóm VN-30 chỉ có duy nhất mã VSH tăng 100 đồng
lên 16.600 đồng/CP. Chiều ngược lại, 2 mã IJC và PET đã bị kéo
xuống mức giá sàn. Trong khi đó, mã GAS cũng đã để mất tới 2.500
đồng xuống 90.500 đồng/CP. BID giảm 500 đồng xuống 16.000
đồng/CP. Bên cạnh đó, mã SSI và HAG cũng giảm khá mạnh và khớp
lệnh lần lượt 6,33 triệu đơn vị và 4,18 triệu đơn vị. Trong khi đó, diễn
biến ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ còn tiêu cực hơn, các mã như FLC,
AGR, BGM, PTL, PXM… đã nằm sàn hàng loạt. Mã ITA cũng đã giảm
400 đồng xuống 9.000 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE,
đạt tới hơn 14,21 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 11,3 triệu đơn vị và bán ra 4,7
triệu đơn vị, trong đó mã KBC được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 937.830 đơn vị (chiếm 37,2% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 2.548.000 cổ phiếu và bán ra 1.438.220 cổ
phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 82,62 điểm, giảm 1,72 điểm (-2,04%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 94,639 triệu đơn vị, trị giá 1.003,46 tỷ đồng.
Toàn sàn cũng chỉ có 49 mã tăng, 109 mã đứng giá trong khi có tới
219 mã giảm giá. ACB vẫn là điểm sáng của sàn HNX trong phiên
hôm nay, với mức tăng 100 đồng lên 16.800 đồng/CP và khớp lệnh
hơn 351 nghìn đơn vị. Trong khi đó, các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên
sàn HNX như SHB, VCG, VND, KLS… đều đã đồng loạt giảm giá.
Đáng chú ý, mã PVX đã giảm sàn và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX,
đạt hơn 13,44 triệu đơn vị. SHB giảm 200 đồng xuống 10.600
đồng/CP và khớp lệnh 10,03 triệu đơn vị.
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Tiếp tục bất ngờ với phiên giảm điểm mạnh thứ 2 liên
tiếp với biến động giảm còn hơn cả phiên trước đó.
Trong phiên, có lúc Vn-Index giảm hơn 17 điểm xuống
567.08 điểm, tuy nhiên lực cầu giá thấp đã giúp Vn-
Index tránh đóng cửa ở mức đóng cửa thấp nhất trong
ngày, chỉ giảm 11.8 điểm xuống 574.29 điểm. Thanh
khoản phiên nay tuy tăng nhưng vẫn ở mức thấp với
khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 143 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2400 tỷ đồng.
Cây nến đỏ thân dài phiên nay thể hiện tâm lý diễn
biến bi quan vẫn bao trùm và đường giá đã nằm hẳn
ngoài dải Bollinger với mức điểm thấp nhất của cây
nến đã tiếp cận ngưỡng hỗ trợ dưới là 565 điểm. Một
loạt các chỉ báo cho tín hiệu tiêu cực khi MACD tiếp tục
giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Trong khi RSI và MFI vẫn trong xu thế giảm ủng
hộ xu thế điều chỉnh. Hiện tại STO đã chui vào trong
vùng quá bán, cùng với đường giá đã nằm ngoài dải
Bollinger nên cơ hội để thị trường có phục hồi trong
các phiên tới đang gia tăng. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với
đường giá là ngưỡng 565 điểm. Nếu để mất mốc này
thì xu thế sẽ xấu đi rõ rệt. 
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Đà tăng cũng mạnh tương đương với phiên trước đó
khi HNX-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
ngày. Chốt phiên HNX-Index giảm 1.72 điểm xuống
82.62 điểm. Thanh khoản không cải thiện thể hiện tâm
lý bi quan của nhà đầu tư vẫn được duy trì, khối lượng
giao dịch chưa đầy 95 triệu đơn vị. Chỉ báo kỹ thuật
bên sàn này cho xu thế tiếp tục xấu đi khi dải Bollinger
đang mở rộng xuống dưới với độ dốc khá lớn. Cùng
với đó MACD giảm mạnh xuống vùng 0 và gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Chỉ báo MFI và RSI
cũng tiếp tục giảm mạnh ủng hộ xu thế đi xuống. Hiện
tại, chỉ báo STO đã tiến vào vùng quá bán nên khả
năng áp lực bán có thể được giảm bớt trong phiên tới,
tuy nhiên việc dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống
phía dưới sẽ không nâng đỡ được đường giá và mở
đường cho xu thế giảm điểm. Do đó, ngưỡng hỗ trợ 82
điểm khá yếu và thấp hơn là vùng 79-80 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Tại Nhật Bản, theo sau đà tăng của chứng khoán Phố Wall đêm trước, chỉ số Nikkei 225 của thị trường
chứng khoán Tokyo mở cửa tăng 130,06 điểm (0,93%) lên 14.126,87 điểm, nhờ sự giảm giá của đồng yen,
sau tuyên bố của người đứng đầu Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ). Thống đốc BoJ, Haruhiko Kuroda,
mới đây cho biết nước này sẽ đạt được mục tiêu lạm phát vào năm tới. Song, ông cho rằng vẫn còn quá sớm
để thảo luận về việc chấm dứt các gói kích thích kinh tế đã đưa ra vào năm ngoái. Tại Trung Quốc, chỉ số
Shanghai Composite của thị trường chứng khoán Thượng Hải giảm 2,30 điểm (0,11%) xuống 2.099,30 điểm
một phần là do nhà đầu tư tỏ ra quan ngại về kinh tế Trung Quốc. Theo số liệu được Tổng cục Thống kê
Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 16/4, tốc độ tăng GDP quý 1/2014 đ ạt mức 7,4%, cao hơn chút ít
so với dự báo 7,3% mà các nhà phân tích đưa ra trước đó. Theo NBS, số liệu trên cho thấy tăng trưởng kinh
tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tương đối ổn định và đánh dấu sự khởi đầu suôn sẻ cho năm 2014.
Tuy nhiên, tốc độ tăng GDP quý 1 năm nay vẫn thấp hơn mức tăng trưởng 7,7% của quý 4/2013. Trong khi
đó, tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 14,95 điểm lên 22.686,21 điểm. Danske Bank nhận định chưa có
dấu hiệu cho thấy đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc và nếu các số liệu sắp được công bố tiếp tục gây thất
vọng, nguy cơ đối với thị trường tài chính sẽ gia tăng.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 16/03/2014

Không có thông tin gì xấu được công bố nhưng thị trường giảm điểm khá mạnh với đà giảm hôm nay còn
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NHẬN ĐỊNH  

Trong các bài phân tích trước chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Tuy nhiên, xu thế tăng
trung hạn chưa bị phá vỡ nên việc mua vào dần các mã có chỉ số cơ bản tốt vẫn được xem xét. Trong các
phiên tới nếu có phục hồi kỹ thuật nhà đầu tư không nên mua đuổi và chờ thị trường thực sự cân bằng trở lại
và hình thành mặt bằng giá mới. 

mạnh hơn hôm trước. Đà lâu rồi thị trường mới lại có phiên giảm điểm hơn 3% trên Hose. Lực cầu bắt đáy đã
tham gia lại nhưng mức độ hoạt động còn khá thấp nên thanh khoản phiên nay chỉ tăng nhẹ. Tâm lý bi quan
vẫn chi phối thị trường. 

Chốt phiên Vn-Index để mất 11.8 điểm xuống 574.29 điểm, trong phiên có lúc chỉ số xuống 567 điểm là vùng
hỗ trợ từ cuối tháng 2 tới nay và hôm nay chỉ số đã đóng cửa trên ngưỡng này cho thấy vai trò hỗ trợ vùng
này đã phát huy. Tuy nhiên chưa có cơ sở để xác định vùng này có thể giữ được trong các phiên tới khi tâm
lý bi quan vẫn bao trùm và áp lực giải chấp tăng dần nếu thị trường tiếp tục giảm điểm. Đây đã là phiên giảm
thứ 3 liên tiếp với mức giảm điểm cao. Hôm nay là ngày đầu tiên mở phiên tòa xét xử Bầu Kiên và kéo dài
trong 2 tuần, có sự trùng hợp khi thị trường lại lao dốc trong ngày này. Hiện tại chúng tôi đánh giá xu thế xấu
đi do ngưỡng 610 điểm đã không chinh phục được trong thời gian qua đồng thời lo ngại về áp lực margin sẽ
gia tăng. Thị trường càng giảm mạnh thì áp lực bán ra theo hiệu ứng domino. Điều bất lợi là tâm lý bi quan
của nhà đầu tư khiến cầu sụt giảm mạnh và thanh khoản không tăng trong những phiên giảm điểm. Và tâm lý
nhà đầu tư sẽ trở nên quá đà và quyết định bán bằng mọi giá mà không cần biết đến có thông tin gì xấu. Với
trạng thái cuối phiên hôm nay thì áp lực bán trong phiên tới có thể chưa dừng lại, tuy nhiên các tín hiệu kỹ
thuật đang cho tín hiệu khả năng phục hồi kỹ thuật đang tăng lên. Ngưỡng hỗ trợ 565 điểm của Vn-Index đã
phát huy vai trò hỗ trợ hôm nay. Và dự báo trong phiên tới ngưỡng này tiếp tục hỗ trợ chỉ số. 

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.

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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