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Cục Quản lý giá dự báo chỉ số CPI tháng 4/2014 có thể vẫn giảm. Theo Cục Quản lý
giá, có một số yếu tố tác động gây sức ép lên mặt bằng giá cả tháng 4 bao gồm: tình
hình dịch bệnh trên vật nuôi chưa được kiểm soát hoàn toàn, khô hạn diễn ra tại khu
vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ ảnh hưởng đến sản xuất. Giá một số hàng
hóa, dịch vụ có khả năng biến động mang tính mùa vụ do nhu cầu tăng trong các dịp lễ
Giỗ Tổ, dịp 30/4 - 1/5, thời tiết chuyển mùa. Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều yếu tố
giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá. Đó là giá nhiều hàng hóa nguyên, nhiên vật liệu
thiết yếu trên thị trường thế giới sẽ chỉ biến động nhẹ. Trong nước, cân đối cung - cầu
hàng hóa, dịch vụ tiếp tục được giữ vững, sức mua không có nhiều biến động.

CPI tháng 4 có thể vẫn giảm

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

Cắt điện hai đường dây 500 kV Bắc – Nam trong 9 ngàyHGM: Lãi quý I/2014 giảm mạnh 34,94% cùng kỳ

TPHCM hoàn thuế 30 tỉ cho người nước ngoài 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cắt điện đường dây 500 kV Tân Định – Phú
Lâm 5 ngày liên tục từ 16 đến 20/4 và đường dây 500 kV Đắk Nông – Phú Lâm trong 4
ngày từ 24 đến 27/4 để thi công đường dây 500 kV Pleiku–Mỹ Phước –Cầu Bông.
Theo thông báo được EVN phát đi chiều 16/4, trong thời gian cắt điện hai đường dây
500 kV truyền tải điện Bắc – Nam nói trên, EVN kêu gọi người tiêu dùng sử dụng điện
tiết kiệm, hợp lý để giảm sức ép lên hệ thống điện. Với những giải pháp như sẵn sàng
huy động điện từ các nhà máy điện chạy dầu như Thủ Đức, Ô Môn, Cần Thơ với tổng
công suất dự phòng khoảng 8.000 MW, khả năng việc cắt điện hai đường dây 500 kV
trong những ngày tới không làm ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung điện cho miền

APS báo lãi quý 1 tăng gấp 5 lần cùng kỳ

PET chuyển sang cung cấp dịch vụ cho Samsung,
quý 1 lãi 60 tỷ đồng 

Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
vừa công bố thông tin về kết quả kinh doanh quý I. Theo
đó quý I/2014, APS đạt 7.2 tỷ đồng LNST, tăng 532% so
với con số 1.3 tỷ đồng cùng kỳ. APS cho biết, doanh thu
quý I của APS đạt 11.9 tỷ đồng, doanh thu khác: 3.9 tỷ
đồng, hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn chỉ đóng
góp 2.9 tỷ đồng trong quý I. Phần lớn doanh thu đến từ
hoạt động môi giới: 4.9 tỷ đồng là do thị trường chứng
khoán có nhiều thuận lợi, tính thanh khoản cao.

Quý I/2014, doanh thu của công ty chỉ đạt 37,35 tỷ đồng,
giảm 7,02% so với cùng kỳ, LNST quý I/2014 của công ty
chỉ đạt hơn 15,69 tỷ đồng, giảm mạnh 34,94% so với quý
I/2013. Hết quý I/2014, tiền và các khoản tương đương
tiền của công ty đạt 166,49 tỷ đồng, giảm 12,24% so với
hồi đầu năm. Trong khi đó, các khoản phải thu của HGM
tăng mạnh 37,54% và đạt 21,81 tỷ đồng. Nợ phải trả của
công ty cũng ở mức 49,67 tỷ đồng, gấp 2,29 lần đầu kỳ.

2 năm qua, Cục Hải quan TPHCM đã làm thủ tục hoàn thuế cho trên 8.000 hành khách
nước ngoài, với trị giá hàng hóa hoàn thuế gần 390 tỉ đồng, số VAT được hoàn trên 30
ỉ ồ ủ ế ử ẩ

Ban lãnh đạo của PET cho biết đã có thay đổi trong hợp
tác với Samsung, PET từ phân phối chuyển sang “cung
ấ
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Đánh giá này được thể hiện hôm 14/4 trong cuộc phỏng vấn của ITAR-TASS với thứ
trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Likhachev, người đã có chuyến thăm làm việc
tại Việt Nam. "Các nhà lãnh đạo hai nước chúng ta đã đặt ra nhiệm vụ càng sớm càng
tốt tăng thương mại Nga -Việt lên 5 tỷ USD. Năm ngoái, chúng ta đã đạt đến mức 4 tỷ
USD", ông Likhachev cho biết. Theo Tiếng nói nước Nga, ông Likhachev là Phó Chủ
tịch phía Nga của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học -
kỹ thuật (IPC). Theo thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, một trong những yếu tố
chính góp phần vào sự tăng trưởng thương mại Nga và Việt Nam là tương tác thành
công với phía Việt Nam của dự án đầu tư ưu tiên, danh sách đã được thông qua tại
phiên họp của IPC trong năm qua.

Dow Jones 16,424.85

Tăng trưởng thương mại Việt-Nga gấp ba lần mức trung bình thế giới MIC: Doanh thu quý I/2014 tăng trưởng hơn 21%

Lãi suất hoán đổi Trung Quốc giảm mạnh nhất 11 tháng

tỉ đồng. Các mặt hàng được khách nước ngoài làm thủ tục hoàn thuế qua cửa khẩu
sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chủ yếu là mắt kính, mỹ phẩm, quần, áo, giày, đồng hồ,
máy vi tính, ví, nữ trang…Như vậy, với trị giá hàng hóa người nước ngoài mua tại Việt
Nam mang theo khi xuất cảnh đạt gần 390 tỉ đồng đã góp phần tăng lượng hàng hóa
xuất khẩu tại chỗ của Việt Nam. Sau gần 2 năm thực hiện hoàn thuế, khách nước
ngoài cũng đã khá quen với chương trình hoàn VAT. Tuy nhiên, trong quá trình thực
hiện đã phát sinh một số vướng mắc gây khó cho cả quan Hải quan và hành khách.

cấp dịch vụ” cho Samsung từ Quý 4/2013. Trong vai trò
này, PET theo dõi và quản lý hàng tồn kho và các cửa
hàng bán lẻ cho Samsung. Ban lãnh đạo cũng đưa ra
ước tính KQLN Quý 1, theo đó doanh thu đạt 2.667 tỷ
đồng (giảm 4,9% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 60 tỷ đồng
(giảm 15,4%). Năm 2014, Cty đặt mục tiêu doanh thu và
LNST  lần lượt đạt 9.500 tỷ đồng và 180 tỷ đồng.

-6.24

S&P 500

Kết thúc quý I/2014, tổng doanh thu của MIC tăng trưởng
21% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 25% kế
hoạch doanh thu đề ra trong năm 2014. Trong quý I, MIC
ghi dấu bước chuyển mình mới trong năm 2014 bằng
việc tưng bừng "ra quân" triển khai hàng loạt các hoạt
động toàn diện trên mọi lĩnh vực: Tổ chức thành công hội
nghị giao ước kinh doanh 2014; Hoàn thiện chức năng
quản trị rủi ro, đại lý chuyên nghiệp; Tổ chức thi nghiệp
vụ giỏi toàn quốc; Đào tạo dẫn nhập cho cán bộ quản lý
và nhân viên mới.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á
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USD tăng so với yên sau báo cáo sản lượng công nghiệp tháng 3

Lãi suất hoán đổi Trung Quốc giảm mạnh nhất 11 tháng. Trước đó, chính phủ cho biết
sẽ hạ thấp tỷ lệ dữ trữ bắt buộc với một số ngân hàng ở nông thôn. Chi phí hoán đổi lãi
suất 1 năm, khoản cố định cần trả để nhận được lãi suất mua lại 7 ngày thả nổi đã
giảm 18 điểm cơ bản xuống còn 3,86% sáng nay tại Thượng Hải. Trước đó, lãi suật
chạm mức 3,81%, thấp nhất trong vòng 11 tháng. Ngân hàng trung ương Trung Quốc
cho biết đã rút 95 tỷ nhân dân tệ (15 tỷ USD) từ hệ thống tài chính hôm nay bằng cách
bán các hợp đồng mua lại 28 ngày ở mức lãi suất 4%. 
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Sản lượng công nghiệp trong tháng 3 của Mỹ tăng 0,7% vượt mức dự báo thể hiện sự
phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Chỉ số đô la ICE tăng lên 79,827 điểm so với
79,795 điểm vào cuối ngày 15/4 trong khi chỉ số đô la WSJ cũng tăng lên 72,98 điểm.
USD tăng lên giao dịch ở 102,24 JPY/USD từ 101,89 JPY/USD vào cuối ngày 15/4.
Euro tăng lên giao dịch ở 1,3815 USD/EUR so với 1,3812 USD/EUR vào cuối ngày
15/4. CPI tại EU trong tháng 3 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái, tốc độ hàng năm
thấp nhất kể từ tháng 11/2009. Lạm phát ở mức vừa phải làm dấy lên lo ngại về giảm
phát trên khắp khu vực đồng euro, và có thể thúc đẩy ECB tiến hành nới lỏng hơn nữa
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(Cập nhật 17h00' ngày 17/04/2014)
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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

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

580.31

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 580,31 điểm, tăng 6,02 điểm (1,05%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 117,693 triệu đơn vị, trị giá 2.238,52 tỷ đồng.
Toàn sàn có 176 mã tăng, 48 mã giảm và 80 mã đứng giá. Gần cuối
phiên giao dịch, mã DRC bất ngờ bị bán khá mạnh và đảo chiều giảm
700 đồng xuống 42.800 đồng/CP. Phiên hôm nay, DRC cũng là mã
giảm giá duy nhất trong nhóm VN-30, các cổ phiếu lớn như BVH, VIC,
MSN, HAG… đã đồng loạt tăng giá. Bên ngoài nhóm VN-30, mã GAS
tăng 1.500 đồng lên 92.000 đồng/CP và góp phần rất lớn kéo chỉ số
VN-Index hồi phục mạnh. Trong cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra sáng nay,
công ty cho biết doanh thu quý 1/2014 đạt 13.600 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế 3.900 tỷ đồng, vượt kế hoạch quý nhưng giảm 27,5% cùng
kỳ 2013. GAS sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại PVB từ 76% xuống 51%. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,8 triệu đơn vị và bán ra 7,1
triệu đơn vị, trong đó mã Mã DPM được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 745.710 đơn vị (chiếm 23,5% tổng khối lượng giao dịch).
Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.111.000 cổ phiếu và bán ra 489.710
cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 83,60 điểm, tăng 0,99 điểm (1,19%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,021 triệu đơn vị, trị giá 612,94 tỷ đồng.
Toàn sàn có 193 mã tăng, 60 mã giảm và 124 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30 cũng chỉ có 2 mã giảm là ACB và ICG. Trong khi đó,
các cổ phiếu có tính dẫn dắt như SHB, VND, VCG, PVS, KLS… đều
đã đồng loạt tăng giá. Mã SHB tăng 300 đồng lên 10.900 đồng/CP và
khớp lệnh 4,48 triệu đơn vị. Mã PVX tiếp tục giảm 100 đồng xuống
5.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 7,9 triệu
đơn vị.
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Phục hồi khá tốt sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp,
chốt phiên Vn-Index tăng 6.02 điểm lên mốc 580 điểm,
trong phiên có lúc chỉ số này đạt 583.5 điểm. Thanh
khoản phiên nay vẫn ở mức thấp cho thấy thị trường
phục hồi chủ yếu từ xuất phát từ áp lực bán giảm trong
khi cầu vẫn rất thận trọng. Kết thúc phiên bằng cây nến
xanh thân ngắn cho thấy trạng thái giằng co của thị
trường đang khá cao. Với phiên tăng điểm hôm nay
đường giá đã chui vào trong dải Bollinger nên áp lực
bán ra ở vùng giá cao trong vài phiên tới sẽ tăng lên.
Điểm tích cực là MFI đã tăng trở lại cho thấy dòng tiền
đã quay trở lại thị trường. Nhưng chưa có tín hiệu nào
cho thấy nhịp điều chỉnh đã kết thúc khi MACD vẫn
đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu mà dải
Bollinger đang mở rộng xuống phía dưới. Dự báo
phiên kế tiếp, Vn-Index dao động quanh ngưỡng 580
điểm với ngưỡng cản trước mắt là 590 điểm. 
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Sàn HNX cũng có phiên phục hồi mạnh khi chốt phiên
HNX-Index ghi được 0.99 điểm, tương đương tăng
1.19% lên 83.6 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh so
với phiên trước khi khối lượng giao dịch đạt hơn 56
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 600
tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm khá tốt với 193 mã tăng
điểm và chỉ có 60 mã giảm điểm, bối cảnh trái ngược
hoàn toàn so với phiên trước đó. Với cây nến xanh
thân ngắn hôm nay, đường giá đã chui vào trong dải
Bollinger. Tuy nhiên các chỉ báo như MACD, RSI vẫn
đang giảm mạnh cho thấy xu thế thị trường vẫn xấu đi.
Trong khi dải Bollinger vẫn đang mở rộng xuống phía
dưới ủng hộ xu thế giảm điểm trên sàn này. Dự báo
trong phiên tới, đường giá sẽ được hỗ trợ bởi ngưỡng
82 điểm và áp lực bán ở vùng giá cao sẽ tăng lên cản
trở đà phục hồi của thị trường.

86 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên ngày 17/4 khi số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của Mỹ tăng
nhiều hơn dự đoán trong tháng 3 và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tái khẳng định cam kết sẽ giữ lãi suất
ở mức thấp. Lúc 13h52 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên
138,81 điểm, với cả 10 nhóm ngành cùng tăng. Chứng khoán Châu Á tiếp nối diễn biến tăng trên thị trường
Mỹ vào đêm trước sau khi sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng mạnh gấp đôi so với
dự đoán trong tháng 3 và chủ tịch Fed Janet Yellen nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ
sức phục hồi của nước này. Một nhà phân tích cho rằng với chu kỳ kinh tế toàn cầu đang dần cải thiện và
điều kiện tiền tệ vẫn lỏng, xu hướng trên thị trường chứng khoán có thể sẽ vẫn là tăng. Những cổ phiếu nổi
bật: Cổ phiếu của GungHo Online Entertainment Inc tăng 14% trên thị trường Tokyo sau khi một bài báo đưa
tin lợi nhuận của hãng sản xuất game trên internet này tăng. Cổ phiếu của Canon Inc tăng 1,3% nhờ tin lợi
nhuận của hãng sản xuất máy ảnh này tăng khoảng 50% trong quý kết thúc vào tháng 3. Cổ phiếu của Citic
Pacific Ltd giảm 3,2% trên thị trường Hồng Kông sau khi công ty bất động sản và sản xuất thép này nhất trí
trả 226,9 tỷ Nhân dân tệ để mua bộ phận ngân hàng và chứng khoán tại Trung Quốc từ công ty mẹ của mình.
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Cả 2 sàn phục hồi sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp. Phiên phục hồi hôm nay được đánh giá là phục hồi kỹ
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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.

Trong các phiên tới, áp lực vùng giá cao sẽ gia tăng khiến thị trường tiếp tục xu thế điều chỉnh. Do đó, nhà
đầu tư không nên vội mua vào trong các phiên tới. Nhà đầu tư có tiền mặt lớn tiếp tục canh mua dần các mã
cơ bản tốt khi Vn-Index tiến về vùng hỗ trợ 565-575 điểm. Việc mua vào nên được mua dải dần và nên ưu
tiên tỷ trọng tiền mặt cao hơn. 

thuật. Tuy nhiên phần nào cũng giảm bớt áp lực bán và tâm lý bi quan cho nhà đầu tư trong các phiên tới.
Chốt phiên, Vn-Index đã phục hồi lên ngưỡng 580 điểm, đứng tại 580.31 điểm. HNX-Index cũng đóng cửa tại
83.6 điểm, tăng 1.19% so với phiên trước. Thanh khoản giảm mạnh trong phiên nay. 

Trang 4

Đồng loạt các mã trên thị trường đều tăng khá tốt ngay từ đầu phiên. Cả những mã vốn hóa lớn, midcap và
đầu cơ đều tăng khá mạnh. Thị trường tăng chủ yếu xuất phát từ áp lực cung được giảm bớt. Tuy nhiên theo
dõi cả 2 sàn đều thấy áp lực bán ở vùng giá cao vẫn rất lớn và treo lệnh chờ khớp. Chính vì thế nên thị
trường hầu như không có nhịp giảm nào đáng kể mà chủ yếu giằng co hẹp và duy trì sắc xanh ở cả phiên.
Với phiên hôm nay, đường giá đã quay trở lại dải trong của Bollinger, tuy nhiên dải Bollinger lại đang có tín
hiệu mở rộng xuống dưới là tín hiệu xấu ở thời điểm này. Với thanh khoản giảm mạnh ở phiên nay thì áp lực
ở vùng giá cao trong phiên tới sẽ gia tăng mạnh. Do đó, nhịp điều chỉnh chưa có tín hiệu kết thúc. Ở phiên
trước đó, ngưỡng hỗ trợ 565 điểm đã phát huy tác dụng và kỳ vọng sự nâng đỡ đường giá trong phiên tới tại
ngưỡng này nếu áp lực bán mạnh. Ở giai đoạn này chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. 

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.




