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Bộ Tài chính vừa cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được tăng giá bán.
Theo đó, mặt hàng xăng sẽ tăng tối đa khoảng 210 đồng/lít. Mặt hàng dầu diesel tăng tối
đa là 170 đồng/lít và dầu hỏa tăng tối đa là 130 đồng/lít. Cho phép giảm giá dầu mazut.
Cụ thể, theo thông báo của Bộ tài chính, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành
11/4/2014 nhìn chung có xu hướng tăng. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân
30 ngày từ ngày 23/03/2014 đến 21/4/2014 cụ thể: xăng RON 92: 116,49 USD/thùng;
dầu điêzen 0,05S: 122,15 USD/thùng; dầu hỏa: 119,95 USD/thùng, dầu madut 180 cst
3,5S: 597,64 USD/tấn. Mức giá 24.900 đồng/lít của xăng Ron92 là cao nhất từ trước tới
nay. Còn với mặt hàng dầu diesel và dầu hỏa, đây là lần điều chỉnh giá thứ 3 trong tháng
4, với 2 lần giảm và 1 lần tăng.

Giá xăng tăng lên mức cao kỷ lục mới 24.900 đồng/lít

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

Đà Nẵng: Doanh nghiệp nợ thuế gần 1.000 tỉ đồngKSH: LNST quí 1 đạt 602 triệu đồng

CPI TP.HCM tháng 4 giảm 0,04%

Ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện số nợ
thuế của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đang ngày càng tăng lên. Tính đến
31/3/2014, số nợ thuế đã lên tới mức đáng báo động, xấp xỉ 1.000 tỉ đồng. Trong đó có
những DN phá sản, giải thể nhưng cũng có cả nhiều DN vẫn đang hoạt động song vẫn
cố tình chây ì, không chịu thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Hiện Đà Nẵng có tới 
khoảng 14.000 DN nên không dễ gì hậu kiểm, kiểm tra được hết. Trung bình mỗi năm chỉ 
có thể kiểm tra khoảng 1.000 DN. Do vậy năm 2013 chỉ mới truy thu được khoảng 70 tỉ
đồng nợ thuế, còn quá nhỏ so với thực trạng nợ thuế trên địa bàn hiện nay. Dự kiến vào
ngày 24/4 tới, Cục Thuế Đà Nẵng sẽ tổ chức hội nghị chống thất thu thuế do ông Võ Duy
Khương trực tiếp chủ trì với sự tham gia của các ngành hữu quan.

PIT bị truy thu và phạt thuế hơn 2 tỷ đồng

PAC lợi nhuận quý 1/2014 tăng 12,6% so cùng kỳ

Cục thuế TP. HCM đã có các quyết định truy thu và phạt vi
phạm thuế trong thời kỳ kiểm tra 3 năm từ 2010 đến 2012
đối với PIT, với tổng cộng gần 2,28 tỷ đồng. Cụ thể, số truy
hoàn thế giá trị gia tăng, truy thu thế thu nhập doanh
nghiệp, thu nhập cá nhân từ năm 2010 đến 2011 là 803,47
triệu đồng, tiền phạt chậm nộp là 506,3 triệu đồng và phạt
khai sai, khai thiếu là 80,35 triệu đồng. Trong năm 2012,
các con số này lần lượt là 636,11 triệu đồng, 186,29 triệu
đồng và 64,61 triệu đồng.Ngược lại, Công ty đã bán
1.045.278 cổ phiếu BIDV. 

Hoạt động kinh doanh trong quý 1/2014 của KSH chủ yếu
dựa vào mảng kinh doanh chính. Doanh thu thuần tăng
52% lên hơn 16 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi gộp đạt 5,34 tỷ đồng,
tăng 2,34 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Chi phí lãi vay
lên 1,98 tỷ đồng, cùng kỳ 1,16 tỷ đồng; chi phí quản lý
doanh nghiệp 1,03 tỷ đồng, cùng kỳ 0,48 tỷ đồng. Riêng chi 
phí bán hàng giảm còn 0,98 tỷ đồng, cùng kỳ 1,13 tỷ đồng.
Lỗ từ hoạt động khác 751 triệu đồng nhưng KSH vẫn giữ
được lợi nhuận sau thuế 602 triệu đồng quý 1/2014, tăng
88% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, giá tiêu dùng tháng 4 giảm 0,04% so với tháng trước.
Trong đó có 5/11 nhóm hàng giảm 4 nhóm tăng giá là hàng ăn và dịch vụ ăn đồ uống

LNST của CTCP Pin ắc quy miền Nam (PAC) là 12,023 tỷ
đồng tăng 1 35 tỷ đồng so với quý 1 năm 2013 Các yếu tố
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Theo báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín
dụng trên địa bàn ước tính tháng 4 đạt 1.069 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và
tăng 2,2% so tháng 12/2013. Trong đó, tiền gửi tăng 1,1% so tháng trước và giảm 0,4%
(tiền gửi tiết kiệm tăng 1,9% và 2%, tiền gửi thanh toán tăng 0,5% và giảm 2,2%), phát
hành giấy tờ có giá tăng 1% và tăng 77,6%. Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn
huy động bằng đồng Việt Nam chiếm trên 81%. Tổng dư nợ cho vay ước tính tháng 4
gần 950 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 0,5% so tháng 12/2013, trong
đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,2% và giảm 0,4%, dư nợ trung và dài hạn tăng 1,3% và 2,4%.

Dow Jones 16,449.25

Tín dụng tại Hà Nội tăng 0,5% trong 4 tháng đầu nămDHG: công ty mẹ lãi hơn trăm tỷ quý 1, EPS 1.600đ

Các ngân hàng Moscow thiệt hại do khủng hoảng Ukraine tiếp diễn

Trong đó, có 5/11 nhóm hàng giảm, 4 nhóm tăng giá là hàng ăn và dịch vụ ăn, đồ uống
và thuốc lá, thiết bị đồ dùng gia đình; giao thông; nhóm dược phẩm dịch vụ y tế và giáo
dục không có biến động. Cụ thể, giá lương thực tiếp tục xu hướng giảm của tháng trước
với mức giảm cao hơn với 0,52% so với mức tháng 3 giảm 0,35%, do ảnh hưởng giá
gạo châu Á giảm và đồng bằng sông Cửu Long đang vào cuối vụ thu hoạch, sản lượng
tăng cao nhưng chưa tìm được thị trường xuất khẩu mới. Giá thực phẩm tăng 0,64% so
tháng trước với biến động một số mặt hàng chính như thịt heo tăng 1,87%; gia cầm tăng
0,02%; trứng các loại giảm 1,54%; thủy sản tươi sống tăng 0,21%; trái cây các loại tăng
1,05%; sữa bơ phomát tăng 0,61%...

đồng, tăng 1,35 tỷ đồng so với quý 1 năm 2013. Các yếu tố
làm cho doanh thu của PAC tăng trưởng là doanh thu
thuần về bán hàng và doanh thu từ hoạt động tài chính. Cụ
thể, doanh thu thuần quý 1 năm 2014 là 414,8 tỷ đồng,
tăng 52,5 tỷ đồng so với quý 1 năm 2013, tương đương tỷ
lệ tăng trưởng 14,5%, nhờ có hệ thống phân phối tốt.
Doanh thu hoạt động tài chính đạt 3,78 tỷ đồng, tăng 1,08
tỷ đồng so với quý 1 năm 2013, tương đương mức tăng
40,2%.

7.00

S&P 500

Quí 1, doanh thu thuần giảm 6,14% so với cùng kỳ đạt
660,3 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm tới
17,54% nên lợi nhuận gộp đạt 318,55 tỷ đồng tăng 10,23%
so với quý 1/2013. Hầu hết các chi phí trong kỳ đều tăng,
khoản chi phí tài chính 11,17 tỷ đồng trong đó chủ yếu là
chiết khấu thanh toán 9,427 tỷ đồng trong khi cùng kỳ
không phát sinh khoản mục này. Tuy vậy, kết quả kinh
doanh quý 1/2014 vẫn đạt 104,6 tỷ đồng LNST, tăng nhẹ
1,5% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 1.601 đồng/cp
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Nhân dân tệ giảm thấp nhất 1 tháng

Các ngân hàng đầu tư ở Moscow, dần đầu là hai ngân hàng có vốn nhà nước VTB
Capital và Sberbank CIB cùng JPMorgan Chase & Co (JPM) cho đến nay đã phải chịu
thiệt hại 67% các khoản phí ngân hàng do căng thẳng với Ukraine khiến Nga đứng trước
nhiều nguy cơ chịu thêm trừng phạt từ phía Mỹ và châu Âu. Theo số liệu của công ty tư
vấn Freeman & Co., tính đến ngày 20/4, các ngân hàng thu về 108 triệu USD đối với các
thương vụ ở Nga, so với 325 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Các phân khúc sinh lợi giảm
mạnh, trong đó phí từ mua bán và sáp nhập hạ 33% xuống còn 46 triệu USD. Thu nhập
từ cho vay các tập đoàn tụt 88% xuống còn 13 triệu USD.
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Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm nay đã giảm lãi suất tham chiếu 0,01%
xuống còn 6,1591 Nhân dân tệ/USD và là mức thấp nhất từ tháng 9/2011. Nhân dân tệ
đóng cửa giảm 0,05% ở mức 6,2274 Nhân dân tệ/USD ở Thượng Hải. Hệ thóng giao
dịch ngoại hối của Trung Quốc cho thấy trước đó Nhân dân tệ giao dịch ở mức thấp nhất
trong vòng 1 tháng. Nhân dân tệ đã giảm 2,8% trong năm 2014, ghi nhận mức tụt giá lớn
nhất trong số 11 đồng tiền phổ biến của châu Á. Lượng USD được mua để hãm sự tăng
giá của đồng nội tệ đã đóng góp thêm 128,7 tỷ USD vào dự trữ ngoại hối của Trung
Q ố đ ứ d t ữ đ t kỷ l 3 95 hì tỷ USD t ý 1

98.30

29.68 4,461.49

(Cập nhật 17h00' ngày 22/04/2014)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

Quốc, đưa mức dự trữ đạt kỷ lục 3,95 nghìn tỷ USD trong quý 1. 
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VN-Index dừng lại ở mức 569,87 điểm, tăng 11,73 điểm (2,10%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 99,105 triệu đơn vị, trị giá 1.617,06 tỷ
đồng. Toàn sàn có 187 mã tăng, 51 mã giảm và 66 mã đứng giá.
Giao dịch bất ngờ khởi sắc vào phiên chiều, nhiều cổ phiếu lớn trên
sàn HOSE đã đồng loạt tăng giá và kéo chỉ số VN-Index bật tăng
mạnh. Đáng chú ý, mã HPG đã được kéo lên mức giá trần và chỉ còn
dư bán giá trần hơn 118 nghìn đơn vị. Mã SSI cũng tăng tới 1.700
đồng lên 27.600 đồng/CP và khớp tới 3,5 triệu đơn vị. Tương tự, HAG
cũng tăng 1.300 đồng lên 26.800 đồng/CP và khớp hơn 2,8 triệu đơn
vị. Mã FPT cũng tăng 2.000 đồng lên 67.000 đồng/CP sau thông tin
doanh thu FPT Quý I tăng trưởng 30%, lãi ròng 361 tỷ đồng. Ở nhóm
cổ phiếu vừa và nhỏ, các mã như ITA, HAR, HQC, BGM, FCM, DLG…
đã đồng loạt tăng trần. Mã ITA tăng 600 đồng lên 8.800 đồng/CP và
khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt hơn 7,1 triệu đơn vị. 

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 1,9
triệu đơn vị, trong đó mã VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
623.990 đơn vị (chiếm 69,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 2.875.300 cổ phiếu và bán ra 516.900 cổ phiếu,
trong đó mã SHB bị khối ngoại bán ra nhiều nhất với 247.200 đơn vị
(chiếm 3,2% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 158.800
đơn vị. 

HNX-Index đứng ở mức 80,86 điểm, tăng 1,99 điểm (2,52%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,118 triệu đơn vị, trị giá 657,71 tỷ đồng.
Toàn sàn có 171 mã tăng, 61 mã giảm và 145 mã đứng giá. Tương
tự như sàn HOSE, các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như
SHB, SHS, VND, VCG, PVS, KLS… đã đồng loạt bứt phá mạnh.
Trong đó, mã SHB tăng 500 đồng lên 10.000 đồng/CP và khớp lệnh
7,78 triệu đơn vị. PVS tăng 1.400 đồng lên 26.000 đồng/CP và cũng
khớp lệnh 2,66 triệu đơn vị. Đáng chú ý, các mã như DCS, PVL, HUT,
PVX… đã được kéo lên mức giá trần. Trong đó, PVX khớp lệnh hơn
10 triệu đơn vị. Được biết, tại kỳ xem xét này, 5 cổ phiếu bị loại ra khỏi
rổ HNX-30 là PVL, ICG, PVE, IDJ, và NBC, 5 cổ phiếu mới vào rổ là
PVX, KLF, HMH, DXP và TCT.
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Giao dịch khởi sắc sau phiên bi quan trước đó, Vn-
Index tăng 11.73 điểm, lên 569.87 điểm. Ngưỡng hỗ
trợ 565 điểm đã được giành lại. Tuy nhiên thanh khoản
ở phiên nay vẫn ở mức thấp với tổng khối lượng khớp
lệnh chỉ hơn 85 triệu đơn vị, tương đương với giá trị
khớp lệnh chưa tới 1400 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm
khá tốt với 187 mã tăng giá, 51 mã giảm giá và 48 mã
đứng giá. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài
với sự phục hồi trở lại của một loạt các chỉ báo MFI và
RSI là tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, chỉ báo STO vẫn
trong vùng quá bán cho thấy nhịp phục hồi kỹ thuật sẽ
còn tiếp diễn trong các phiên tới. Hiện tại MACD vẫn
chưa có tín hiệu chững lại đà giảm và tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường này. Bên cạnh đó dải bollinger
vẫn tiếp tục mở rộng xuống phía dưới cho thấy nhịp
điều chỉnh vẫn chưa kết thúc. Sau 2 phiên liên tiếp nằm
ngoài dải Bollinger, đường giá đã chui vào trong dải và
cơ hội phục hồi trong phiên tới bị rút ngắn lại khi đường 
MA(50) tại ngưỡng 575 điểm là lực cản trước mắt. Dự
báo áp lực bán trong phiên tới sẽ tăng lên. 
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Sắc xanh duy trì trên bảng điện tử ngay từ phút đầu
buổi sáng nhờ áp lực bán ra được giảm bớt. Chốt
phiên, HNX-Index tăng 1.99 điểm lên 80.86 điểm.
Thanh khoản xuống thấp với tổng khối lượng khớp lệnh 
đạt hơn 65 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh
chưa đầy 650 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm khá tốt với
171 mã tăng, 61 mã giảm và 41 mã đứng giá. Sau hai
phiên nằm ngoải dải Bollinger, đường giá đã quay trở
lại vào trong dải cùng với sự phục hồi của các chỉ báo
như RSI và MFI. Tuy nhiên MACD vẫn trong xu thế
giảm và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Dải
Bollinger vẫn đang mở rộng xuống phía dưới cho thấy
nhịp điều chỉnh chưa kết thúc. STO vẫn đang trong
vùng quá bán nên cơ hội thị trường phục hồi kỹ thuật
trong các phiên tới là có. Tuy nhiên Áp lực bán ra trong
các phiên phục hồi sẽ tăng lên khi mà thanh khoản vẫn
chưa cải thiện. Dự báo phiên tới, áp lực bán tại
ngưỡng 82 điểm sẽ gia tăng. 

86 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á có phiên nhiều biến động trong ngày thứ Ba khi cổ phiếu năng lượng tăng, trong khi cổ
phiếu China Resources Power Holdings giảm mạnh do công ty bị điều tra về tham nhũng. Lúc 13h14 giờ Việt
Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 138,62 điểm, sau khi có lúc tăng
0,2%. Thị trường tăng vào phiên sáng theo diễn biến tăng của chứng khoán Phố Wall và khi đồng Yên giảm
giá thúc đẩy giá cổ phiếu trên thị trường Nhật Bản. Chỉ số Topix của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,8%, sau khi
có lúc tăng 0,6%. Nhà đầu tư đang chờ kết quả kinh doanh của khoảng 160 công ty Nhật Bản sẽ được công
bố trong tuần này. Trên một số thị trường khác, chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 0,6%,
chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 0,3%, chỉ số NZX 50 Index của New Zealand không thay đổi,
chỉ số S&P/ASX 200 Index của Australia và Straits Times Index của Singapore cùng tăng 0,5%. Chỉ số S&P
BSE Sensex Index của Ấn Độ tăng 0,2%. Số liệu từ trang Indexq cho thấy với mức tăng 2,1% trong phiên này,
chứng khoán Việt Nam hiện là thị trường tăng mạnh nhất tại Châu Á. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu
China Resources Power giảm 9,9% trên thị trường Hồng Kông sau khi cơ quan chống tham nhũng Trung
Quốc cho biết đang điều tra chủ tịch của công ty mẹ của hãng này. Cổ phiếu của Great Wall Motor Co giảm
nhiều nhất kể từ tháng 1 sau khi kết quả kinh doanh quý 1 gây thất vọng. Cổ phiếu của Bharat Petroleum
Corp tăng 4,3% trên thị trường Mumbai, dẫn dắt cổ phiếu ngành năng lượng đi lên.
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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.

Nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng tiền mặt cao và chờ đợi tín hiệu cải thiện từ phía thanh khoản và lực cầu trong
phiên để quyết định tham gia trở lại thị trường. Chúng tôi dự báo xác suất thị trường có nhịp phục hồi tại
ngưỡng 540-550 điểm đối với Vn-Index đang tăng dần. 

Phiên đảo chiều hôm nay khá bất ngờ với nhiều nhà đầu tư khi cả 2 sàn tăng mạnh trong phiên chiều, đặc
biệt là cuối phiên. Vn-Index tăng tới 11.73 điểm, tương đương tăng 2.1% lên 569.87; HNX-Index tăng 1.91
điểm, tương đương tăng 2.52% lên 80.86 điểm. Dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm bluechips đã tạo hiệu
ứng lan tỏa cho toàn thị trường. Tuy nhiên thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp nên đánh giá đây chỉ là nhịp
phục hồi kỹ thuật và xu thế điều chỉnh chưa kết thúc. 

Trang 4

Tâm lý thận trọng vẫn duy trì suốt cả phiên sáng nay và chỉ thực sự chuyển biến khi cầu giá cao mạnh mẽ
hơn. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC, GAS, VCB và BVH đồng loạt tăng điểm là nguyên nhân kéo
chỉ số và tạo hiệu ứng lan tỏa khá tốt cho các nhóm cổ phiếu còn lại, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán
và bất động sản. Khá nhiều cổ phiếu đã gây ấn tượng khi tăng trần cuối phiên. Thị trường tăng điểm được
đánh giá do áp lực bán giá thấp tạm thời được giảm bớt, và lực cầu giá thấp dần quay trở lại khi nhiều cổ
phiếu đã về vùng giá hấp dẫn. Tuy nhiên, thanh khoản chưa cải thiện là nguyên nhân khiến nhịp phục hồi này
không thể kéo dài. Hai hôm vừa qua thị trường đón nhận thông tin CPI tháng 4 của 2 thành phố lớn, CPI tại
Hà Nội chỉ tăng 0.12%, trong khi CPI HCM lại giảm 0.04%. CPI duy trì thấp suốt từ đầu năm tới nay, và đây là
năm hiếm thấy khi ở những năm trước CPI thường khá cao. Điều này cho thấy tổng cầu của nền kinh tế vẫn
yếu và nền kinh tế chưa thực sự cải thiện. Do đó, lo ngại kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sẽ không
được cải thiện nhiều trong các quý tiếp theo và nền kinh tế trong nước cần nhiều thời gian hơn để bước vào
giai đoạn tăng trưởng. Do đó, chúng tôi đánh giá rủi ro trong ngắn hạn vẫn khá cao.

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.




