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Tổng giá trị kim ngạch thương mại Việt Nam – ASEAN đã tăng gấp 4,5 lần trong vòng
11 năm (từ 8,9 tỷ USD năm 2003 lên 40 tỷ USD năm 2013). Kim ngạch thương mại
giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực ASEAN giai đoạn 2003 - 2013 tăng trưởng 
đều qua các năm, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 17,7%. Tốc độ tăng trưởng cao
nhất đạt 32,8% vào năm 2004 và tăng trưởng âm 15% duy nhất vào năm 2009 do tác
động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu bắt đầu từ cuối năm 2008 đến 2010. Tuy
nhiên mức tăng trưởng còn chưa ổn định qua các năm (2010 và 2011 tăng tương ứng
19,1% và 28,7% trong khi đó các năm 2012 và 2013 tăng trưởng thấp 10,4% và 4,6%).
Thị trường XK lớn nhất của Việt Nam là: Malaysia, Thái Lan, Campuchia

Xuất khẩu vào thị trường ASEAN tăng trưởng mạnh

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

Ariston khánh thành nhà máy lớn nhất Đông Nam Á tại Bắc NinhHSC: Kế hoạch lợi nhuận tăng 21%

Dự án lọc dầu Nhơn Hội giảm hơn 7 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư 

Ariston Thermo – Tập đoàn hàng đầu từ Ý về lĩnh vực nhiệt gia dụng và máy nước
nóng vừa khánh thành nhà máy tại Bắc Ninh với tổng diện tích 50.000 m2. Đây được
xem là nhà máy lớn thứ 2 của Tập đoàn Ariston Thermo tại châu Á, dự kiến đạt công
suất 1 triệu sản phẩm máy nước nóng dùng điện mỗi năm với 300 công nhân, cung
ứng cho thị trường Việt Nam và toàn bộ Đông Nam Á. Nhà máy có công suất thiết kế
một triệu sản phẩm mỗi năm, ước tính khoảng 70% sản phẩm sản xuất tại nhà máy sẽ
đáp ứng nhu cầu trong nước, phần còn lại phục vụ xuất khẩu sang các nước khác và
trong tương lai, tỷ lệ XK sẽ được đẩy cao hơn. Hiện Ariston có 21 nhà máy tại 11 quốc
gia, năm 2013 đạt hơn 1,3 tỷ euro, tăng 0,8% so với 2012, lợi nhuận đạt 62 triệu euro.

VST lỗ 37 tỷ đồng trong quý I/2014

TNG dự kiến tăng vốn lên 204 tỷ đồng

Quý I/2014, VST đạt doanh thu bán hàng hợp nhất 366 tỷ
đồng, bằng 28% kế hoạch năm, nhưng với giá vốn hàng
bán là 375 tỷ đồng nên lợi nhuận từ hoạt động kinh
doanh lỗ 37 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 60 tỷ đồng).
ĐHCĐ VST vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh
năm 2014 với doanh thu 1.305 tỷ đồng, lợi nhuận âm 179
tỷ đồng. Nếu “đạt” kế hoạch, VST sẽ lỗ liên tiếp trong 3
năm. Cổ phiếu VST đã bị đưa vào diện cảnh báo và có
nguy cơ bị đưa vào diện kiểm soát.

Quý I/2014, HSC đạt 226,5 tỷ đồng doanh thu, gấp 1,5
lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ doanh thu
tự doanh, lên đến 81,4 tỷ đồng, bẳng 50% kế hoạch năm;
lợi nhuận trước thuế tăng từ 83,6 tỷ đồng lên 154,2 tỷ
đồng; lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp đôi, từ 62,9 tỷ
đồng lên 120,3 tỷ đồng. Năm 2014 công ty đặt kế hoạch
với doanh thu 744,761 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
437,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 341,5 tỷ đồng, tăng lần
lượt 17% và 21% so với năm 2013.

Dự án tổ hợp lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với tổng vốn đầu tư
dự kiến trước đây là 28,7 tỉ đô la Mỹ vừa được điều chỉnh xuống còn 21,5 tỉ đô la Mỹ,
theo một nguồn tin từ đại diện cơ quan chức năng tỉnh Bình Định. Đề án tiền khả thi

TNG đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng
vốn từ 148 tỷ đồng lên 204 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ trả
cổ tức 10% bằng cổ phiếu; phát hành cho cổ đông hiện
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UBND TP vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, chấp thuận
danh mục các dự án đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ trong năm tài khóa 2015-
2018. Theo đó, các dự án được đề xuất tài trợ trong năm tài khóa này theo thứ tự ưu
tiên gồm: dự án “Phát triển giao thông xanh TPHCM” với tổng vốn đầu tư 155,85 triệu
USD, trong đó phần vốn vay là 142,25 triệu USD. Ngoài ra, có hàng loạt các dự án về
chống ngập như dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM, với ước tổng vốn
đầu tư 763 triệu USD; Dự án cống kiểm soát triều Bến Nghé với tổng vốn đầu tư 12
triệu USD; Dự án cống kiểm soát triều Phú Xuân; Dự án Đê bao bờ tả sông Sài Gòn
(đoạn từ Rạch Cầu ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm); Dự án thành phần số 5 và số 6
"Xây dựng và cải thiện hệ thống thoát nước; Dự án Vệ sinh môi trường giai đoạn 2

Dow Jones 16,408.54

TPHCM: Vay khoảng 1 tỷ USD chống ngậpQuý I/2014, VCBS lãi sau thuế gần 40 tỷ đồng

Giá nhà Trung Quốc tiếp tục tăng chậm do cầu giảm

của dự án mới được chỉnh sửa để trình Chính phủ đã có sự thay đổi về vốn, trên cơ sở 
tính toán lại các nội dung chi tiết trong dự án. Các kịch bản về vốn cho dự án ban đầu
là vấn đề đáng lo ngại nhất nay đã được giải quyết. Nguồn tin cho biết đã có thêm
những nhà đầu tư nước ngoài mới muốn tham gia vào dự án. Khoảng 20 đơn vị sẽ
tham gia tư vấn cho dự án này. Theo báo cáo tiền khả thi được công bố vào năm
2013, dự án Nhà máy lọc hóa dầu Nhơn Hội sẽ có công suất 660.000 thùng/ngày,
tương đương 30 triệu tấn dầu thô/năm. Tổng vốn đầu tư 28,7 tỉ đô la Mỹ.

hữu tỷ lệ 3:1, giá 10.000 đồng/cp; thực hiện ESOP và
phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 8 triệu cổ
phần. TNG còn lên phương án phát hành trái phiếu
chuyển đổi 100 tỷ đồng cho các nhà đầu tư chiến lược.
Toàn bộ vốn thu được sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động
và đầu tư vào dự án Nhà máy TNG huyện Đại Từ và
huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
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S&P 500

Quý I/2014, Công ty đạt 109,44 tỷ đồng doanh thu, tăng
2,86 lần so với quý I/2013 và LNST gần 40 tỷ đồng, cao
hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2013. Theo VCBS, trong
quý I/2014, TTCK khởi sắc, thanh khoản được cải thiện,
giúp doanh thu từ hoạt động môi giới và tự doanh của
Công ty đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Từ ngày 17/4,
VCBS hạ lãi suất đối với một số dịch vụ. Cụ thể, sản
phẩm mua bán quyền nhận tiền bán chứng khoán (ứng
trước) giảm xuống còn 0,036%/ngày; sản phẩm cho vay
mua ký quỹ giảm xuống còn  0,035%/ngày.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng so với yên trước số liệu tích cực của Mỹ

Tốc độ tăng giá bất động sản ở 70 thành phố Trung Quốc tiếp tục ở mức vừa phải
trong tháng Ba. Giới hạn cho vay và mối lo lắng về giảm giá đánh vào nhu cầu, theo
các nhà phân tích và công ty phát triển địa ốc. Giá nhà mới xây trung bình ở 70 thành
phố đã tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước trong tháng Ba, theo tính toán của Wall
Street Journal. Nguồn dữ liệu lấy từ thông tin của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung
Quốc đưa ra hôm thứ sáu 18/4. Giá tăng 0,22% so với mức cùng kỳ tháng trước là
0,27% trong tháng Hai. Mức tăng tháng hai cùng kỳ năm ngoái là 8,19% và tháng
giêng là 8,98%.
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Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền đối thủ - giảm gần 6% ngay
khi Fed bắt đầu giảm kích thích tiền tệ. Cuối phiên giao dịch ngày 16/4, chỉ số này tăng
lên 72,852 điểm. Chỉ số đô la WSJ -theo dõi tỷ giá của USD với các đồng tiền đối thủ
khác - tăng lên 73,03 điểm so với mức 72,98 điểm của ngày trước đó. USD tăng lên
giao dịch ở 102,42 JPY/USD. Nhật Bản hạ thấp đánh giá triển vọng kinh tế trong ngày
17/4 do chi tiêu tiêu dùng giảm sau đợt tăng thuế ngày 1/4. Euro không thay đổi, giao
dịch ở 1,3815 USD/EUR. Bảng Anh giảm so với USD, giao dịch ở 1,6709 USD/GBP.

91.89

26.15 4,431.81

(Cập nhật 17h20' ngày 18/04/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 565,33 điểm, giảm 14,98 điểm (-2,58%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 116,973 triệu đơn vị, trị giá 1.955,35 tỷ
đồng. Toàn sàn có 24 mã tăng, 235 mã giảm và 45 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, toàn bộ các cổ phiếu trong nhóm VN-30 đều đã giảm
giá. Trong đó, mã CII, GMD, IJC, KDC và OGC đã bị kéo xuống mức
giá sàn. Bên cạnh đó, mã SSI cũng đã giảm tới 1.500 đồng xuống
27.500 đồng/CP và khớp lệnh được 3,95 triệu đơn vị. MBB giảm 700
đồng xuống 13.900 đồng/CP và cũng khớp được hơn 3,59 triệu đơn
vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các cổ phiếu như FLC, ITA, HQC,
HAR, KBC… đã giảm sàn hàng loạt. Mã FLC có khối lượng giao dịch
mạnh nhất sàn HOSE, đạt hơn 11,18 triệu đơn vị. Mã KDH giảm nhẹ
100 đồng xuống 15.800 đồng/CP và thỏa thuận được tới hơn 7,4 triệu
cổ phiếu, tương đương giá trị là 119,35 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,7 triệu đơn vị và bán ra 1,7
triệu đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.247.245 cổ phiếu và bán
ra 81.750 cổ phiếu, trong đó mã PVX được khối ngoại mua vào nhiều
nhất với 698.120 đơn vị (chiếm 6,3% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index đứng ở mức 80,58 điểm, giảm 3,02 điểm (-3,62%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 67,045 triệu đơn vị, trị giá 686,28 tỷ đồng.
Toàn sàn có 46 mã tăng, 213 mã giảm và 118 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, NTP là mã duy nhất còn duy trì được sắc xanh trong nhóm
HNX-30. Khép phiên giao dịch, NTP tăng 500 đồng lên 72.500
đồng/CP. Chiều ngược lại, các cổ phiếu có tính dẫn dắt như SHS,
SCR, VND, VCG, PVS… đều đã đồng loạt giảm giá. Trong đó, ICG,
SCR và SHS đã bị kéo xuống mức giá sàn. Mã SHB giảm tới 800
đồng xuống 10.100 đồng/CP và khớp lệnh 8,25 triệu đơn vị. Mã PVX
cũng đã giảm sàn và khớp lệnh tới 11,13 triệu đơn vị.
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Thị trường tiếp tục diễn biến khá tiêu cực với tốc độ
giảm điểm phiên cuối tuần còn mạnh hơn các phiên
trước đó. Chốt phiên, Vn-Index để mất tới 14.98 điểm,
tương đương giảm 2.58% so với phiên trước đó, đứng
tại 565.33 điểm, đây cũng là mức điểm thấp nhất trong
ngày. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy tâm lý
bi quan duy trì. Kết thúc tuần giao dịch với 4 phiên
giảm mạnh và 1 phiên tăng, Vn-Index đã để mất hơn
35 điểm, tương đương với giảm 6.23% so với tuần
trước. Một loạt các chỉ báo tiếp tục cho tín hiệu tiêu
cực khi MACD tiếp tục giảm mạnh và gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. RSI và MFI vẫn trong xu thế
giảm cho thấy xu thế ngắn hạn vẫn bi quan. Dải
Bollinger đang mở rộng xuống phía dưới với độ dốc
ngày càng lớn ủng hộ xu thế giảm. Phiên nay, Vn-
Index đã chạm ngưỡng hỗ trợ 565 điểm và vẫn chưa
xuyên thủng ngưỡng này. Bên cạnh đó, STO đáng
trong vùng quá bán nên kỳ vọng thị trường có nhịp
phục hồi kỹ thuật tại ngưỡng này. Trong tuần tới, nếu
ngưỡng này được giữ vững thì cơ hội thị trường phục
hồi là khá cao, ngược lại thì Vn-Index sẽ tiến về
ngưỡng hỗ trợ thấp hơn là 540 điểm. 
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Áp lực bán mạnh khiến các ngưỡng hỗ trợ bị xuyên
thủng một cách dễ dàng. Ngưỡng 82 điểm đã không
giúp thị trường có nhịp phục hồi dài hơn. Chốt tuần
giao dịch HNX-Index đứng tại 80.58 điểm, giảm 3.62%
so với phiên trước. Tính chung cả tuần, HNX-Index
đánh mất gần 8.6% so với tuần trước đó. Thanh khoản
ở mức thấp là điều đáng lo ngại ở giai đoạn thị trường
sụt giảm này. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn cho xu thế giảm
điểm trên sàn này. MACD tiếp tục gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu và giảm về giá trị âm. Trong
khi RSI và MFI vẫn trong xu thế giảm điểm đem đến tín
hiệu xấu. Dải Bollinger đang mở rộng xuống phía dưới
và đường giá vẫn bám sát dải dưới này cho thấy áp
lực bán tiếp tục gia tăng nếu giá tiếp tục giảm. Ngưỡng
hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là 78-80 điểm. STO vẫn
đang trong vùng quá bán nên cơ hôi cho thị trường
phục hồi kỹ thuật có thể tính đến trong tuần tới. Ngược
lại xu thế giảm tiếp tục nếu ngưỡng 78 điểm không giữ
được và HNX-Index có thể tiến tới ngưỡng thấp hơn là
75 điểm. 

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:

Nhật Bản đang có kế hoạch tăng mức tiêu thụ lượng trái phiếu nhà nước của nước này ra thị trường quốc tế.
Vào tháng 7 tới, Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thành lập một cơ quan mới có nhiệm vụ mở rộng tiêu thụ lượng
trái phiếu nhà nước của nước này ra thị trường quốc tế. Cho đến nay, 90% trái phiếu quốc gia của Nhật Bản
được tiêu thụ trong nước, song do lãi suất dài hạn giảm và giá quốc trái tăng nên các nhà đầu tư Nhật Bản
đang dần giảm đầu tư vào lĩnh vực này. Bộ Tài chính Nhật Bản hy vọng việc mở rộng ra thị trường quốc tế sẽ
góp phần tìm kiếm đối tác mua trái phiếu rộng rãi hơn, đảm bảo việc tiêu thụ ổn định hơn. Dự kiến, cơ quan
sẽ được thành lập có tên “Phòng thông tin chính sách trái phiếu quốc gia Nhật Bản,” có chức năng quảng
cáo, quảng bá quốc trái của Nhật Bản ra nước ngoài. Số lượng nhân viên đảm đương phần việc này trước
đây sẽ được tăng mạnh, bản tin tiếng Anh liên quan đến quốc trái sẽ được tăng từ ba tháng/kỳ như hiện nay
lên một tháng/kỳ nhằm đẩy mạnh thông tin đến các nhà đầu tư nước ngoài. Nội dung thông tin cũng được mở
rộng, thay vì chỉ liên quan đến quốc trái như hiện nay, sẽ mở sang các động thái-động hướng kinh tế Nhật
Bản như chiến lược tăng trưởng của Chính phủ, các chỉ tiêu kinh tế, số liệu kinh tế… Chính phủ Nhật Bản
cũng tăng cường trao đổi thông tin với Ngân hàng trung ương các nước châu Âu, Mỹ, châu Á, Trung Đông…
và kêu gọi đẩy mạnh mua quốc trái Nhật Bản. Theo thống kê của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ),
vào thời điểm tháng 12/2013, các nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu 81.900 tỷ yen quốc trái Nhật Bản, tương
đương với 8,3% lượng sở hữu toàn bộ quốc trái Nhật Bản, tăng 35.000 tỷ yen so với thời điểm tháng 12/2008 
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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 tuần tới, Vn-Index sẽ test lại ngưỡng hỗ trợ 565 điểm. Nếu ngưỡng này bị xuyên thủng thì Vn-Index có
thể tiến về vùng hỗ trợ tiếp theo là 540 điểm. Trong giai đoạn chưa có sự biến chuyển về thanh khoản, chúng
tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì thận trọng và chờ thị trường cân bằng mới tham gia trở lại. 

Kết thúc một tuần giao dịch giảm điểm trên cả 2 sàn với 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng. Vn-Index để mất
hơn 35 điểm, tương đương giảm 6.23% so với tuần trước. Trong khi đà giảm bên HNX mạnh hơn khi kết thúc
tuần HNX-Index giảm gần 8.6% so với tuần trước. Thanh khoản cả tuần này tiếp tục ở mức thấp thể hiện tâm
lý bi quan của nhà đầu tư. Xu thế điều chỉnh chưa có tín hiệu kết thúc.

Chốt phiên hôm nay, Vn-Index đứng tại 565.33 điểm, HNX-Index đứng tại 80.58 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ
dường như không có ý nghĩa nếu áp lực margin call xảy ra, và điều này đã được thể hiện ở phiên nay. Với
tuần giảm điểm vừa qua, rất nhiều mã cho xu thế xấu đi rõ rệt, đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ là đối tượng
bị bán mạnh nhất trong giai đoạn này. Tâm lý nhà đầu tư chuyển biến xấu đi rõ rệt từ tuần trước sang tuần
này trong khi không hề có một giai đoạn dài giằng co đi ngang báo trước. Trong khi khối ngoại cũng có tuần
giao dịch không mấy tích cực, các phiên mua ròng bán ròng được xen kẽ trong tuần, tuy nhiên lượng giao
dịch sụt giảm mạnh đã phần nào tác động đến tâm lý của khối nội. Cả tuần giao dịch qua thị trường không hề
có tín hiệu phân hóa nào, đà giảm diễn ra đồng loạt các mã trên thị trường và kéo dài tới cả phiên giao dịch
cuối tuần, ngoại trừ phiên phục hồi mong đợi ngày 17/04. Sự sụt giảm mạnh mẽ từ phía cầu là điều đáng lo
ngại ở giai đoạn này và nếu đà giảm còn tiếp tục thì áp lực margin call sẽ chưa dừng lại. Câu hỏi lúc này là
bao giờ thị trường sẽ dừng điều chỉnh? Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy Vn-Index đang được nâng đỡ ở
ngưỡng hỗ trwoj 565 điểm, là ngưỡng được test thành công 2 ngày 20/02 và 04/03, cả 2 lần test ngày đều
thành công với thanh khoản tăng mạnh (đột biến). Còn phiên ngày hôm nay, Vn-Index vẫn đóng cửa trên
ngưỡng 565 điểm nhưng chưa có dấu hiệu nào sự cải thiện cầu, thậm chí áp lực bán ra cuối phiên còn mạnh
hơn mà cầu không hề có biến chuyển. Tín hiệu này là điểm bất lợi ở giai đoạn này. Chính vì thế, chúng tôi
không kỳ vọng nhiều về khả năng thị trường phục hồi mạnh tại ngưỡng này. 

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.
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