
Theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
mà CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa công

ĐHCĐ CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM) thống
nhất kế hoạch 2014 với doanh thu 1.234 tỷ đồng, tăng
20% so với năm 2013. Trong đó, mảng dây và cáp đóng
góp 1.050 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 84,4%, mảng bất động
sản là 155 tỷ đồng, còn lại từ hoạt động tài chính. Lợi
nhuận sau thuế ước đạt 135 tỷ đồng. Cổ tức 12% (bằng
tiền là 8%). Trong cơ cấu lợi nhuận, mảng dây và cáp ước
đạt 80 tỷ đồng; bất động sản 6,4 tỷ đồng, tăng mạnh so
với khoản lỗ 8,6 tỷ đồng năm 2013; mảng tài chính 49 tỷ
đồng, giảm 39% so với thực hiện 2013. 

Doanh thu thuần quý II của HLA tiếp tục giảm mạnh 59%
so với cùng kỳ 2013, chỉ đạt 482,5 tỷ đồng. Trong khi giá
vốn hàng bán lại tăng mạnh 48%, lên tới 599 tỷ đồng,
khiến HLA lỗ gộp tới 116,4 tỷ đồng. Kết quả, HLA lỗ ròng
tới 152 tỷ đồng trong quý 2 này, cho dù các loại chi phí
đều được tiết giảm mạnh. Cùng kỳ năm trước, HLA lãi
ròng 2,2 tỷ đồng. Lũy kế 2 quý đầu niên độ, doanh thu
thuần của HLA giảm 43% so với cùng kỳ, đạt 1.202 tỷ
đồng, số lỗ lũy kế sau 2 quý đầu năm lên tới 208,6 tỷ
đồng. Cùng thời gian này năm trước, HLA báo lãi hơn 13
tỷ đồng

Tính đến ngày 31-3-2014, tổng số tiền thuế, tiền phạt còn nợ tại Cục Thuế TP.HCM là
18 874 tỉ đồng tăng 10 32% (tương đương tăng 1 765 tỷ đồng) so với thời điểm ngày

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI Long An tháng 4/2014 tăng 0,31% so với tháng trước HLA tiếp tục lỗ nặng trong quý II/2014

TP.HCM: DN nợ thuế tăng cao 

Sau hai tháng đầu năm liên tục tăng (tháng 01/2014 tăng 0,64%, tháng 02 tăng 0,76%)
đến tháng 3/2014 lại giảm mạnh (giảm 1,4%), sang tháng 4/2014 CPI trên địa bàn tỉnh
Long An đã tăng trở lại nhờ sự cộng hưởng mức tăng của 8/11 nhóm hàng chính. So
với tháng 12 năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4/2014 đã tăng 0,31%, trong đó
hàng hóa giảm 0,37% nhưng dịch vụ tăng 2,15%. . Chỉ 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm
so với tháng trước đó là: Nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng; Nhóm
văn hóa, giải trí, du lịch; Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác. Mức tăng có ảnh hưởng
nhiều nhất đến chỉ số giá chung của tháng này là mức tăng 0,81% của nhóm hàng đồ
uống và thuốc lá, tăng 0,78% của nhóm hàng thiết bị và đồ dùng gia đình, mức tăng
0,62% của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống

Năm 2014, SAM đặt kế hoạch doanh thu tăng 20%

TIG dự kiến tăng vốn lên 265 tỷ đồng
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Trong tháng 4, kim ngạch XK cả nước ước đạt 12,2 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch của
khu vực DN vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 8,02 tỷ USD, chiếm 66% tổng kim
ngạch XK cả nước. Kim ngạch NK ước đạt 12,6 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch NK của
khu vực doanh nghiệp FDI đạt 7,4 tỷ USD, chiếm 59% tổng kim ngạch NK cả nước.
Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch XK ước đạt 45,74 tỷ USD và kim ngạch NK đạt
45,05 tỷ USD, tăng lần lượt 16,9% và 13,7% so cùng kỳ 2013. Như vậy, cả nước đã
nhập siêu 400 triệu USD trong tháng 4 và xuất siêu gần 700 triệu USD trong 4 tháng đầu
năm 2014. Đáng lưu ý, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn tiếp tục giữ ưu thế với mức xuất
siêu liên tiếp hơn 600 triệu USD trong tháng 4 và xuất siêu gần 4,1 tỷ USD trong 4 tháng
đầu năm.

Xuất siêu gần 700 triệu USD trong 4 tháng đầu năm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  
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Đô la Úc tăng lên giao dịch ở 93,66 USD/ AUD so với 93,33 USD/AUD trong phiên cuối
ngày 22/4. Theo khảo sát của Wall Street Journal, giới đầu tư dự báo, lạm phát của Úc
sẽ tăng 0,8% lên mức tăng hàng năm là 3,2%. Omer Esiner, chuyên gia phân tích thị
trường tại Commonwealth Foreign Exchange, cho rằng, đây là cú nhảy khá lớn đối với
chỉ số giá tiêu dùng, khiến mức lạm phát hàng năm thậm chí vượt mức mục tiêu của
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là 2% - 3%. Số liệu kinh tế Úc như việc làm và doanh số
bán lẻ đều cho thấy, có thể RBA sẽ tăng lãi suất trong tương lai gần.
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USD giảm so với đô la Úc trước khả năng tăng lãi suất của Úc

Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) sơ bộ do HSBC Holdings Plc and Markit Economics khảo
sát là 48,3 trong tháng 4, tăng nhẹ so với mức 48 điểm của tháng 3, nhưng vẫn nằm
dưới đường ranh giới mở rộng – co hẹp tương ứng với điểm số 50. Báo cáo này dựa
trên trả lời khảo sát của hơn 420 công ty. Tuy nhiên, Bloomberg cũng lưu ý rằng PMI
giảm không có nghĩa là toàn bộ ngành sản xuất trong vòng 1 năm đi xuống. Sản xuất trì
trệ trong 4 tháng, chứng tỏ nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đối phó với tăng
trưởng kinh tế đang chững lại chưa có nhiều tác động. 
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mà CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa công
bố, ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 10
triệu cổ phiếu, với giá phát hành không thấp hơn mệnh
giá, để tăng vốn điều lệ lên 265 tỷ đồng. Dự kiến, trong
quý II/2014, TIG sẽ phân phối cổ phiếu cho các cổ đông
sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
70 tỷ đồng trong tổng số 100 tỷ đồng dự kiến thu được từ
đợt phát hành này sẽ được TIG đầu tư cho các dự án bất
động sản
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CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC) dự kiến trình ĐHCĐ
diễn ra ngày 26/4 kế hoạch tiêu thụ 150.000 tấn sản
phẩm, doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50
tỷ đồng, đều thấp hơn thực hiện năm 2013; cổ tức 16%.
Quý I/2014, TAC đạt 1.086 tỷ đồng doanh thu, tăng
13,7%, trong khi giá vốn tăng 16% so với cùng kỳ 2013
khiến lợi nhuận gộp giảm 4,4%, đạt 105,6 tỷ đồng; lợi
nhuận sau thuế đạt 8,85 tỷ đồng, giảm so với mức 16 tỷ
đồng của cùng kỳ năm trước. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Giá vàng giao ngay lúc 7h00′ sáng nay, ngày 23/4/2014 trên sàn Kitco giao dịch là
1.284,7 USD/ounce, giảm 5,6 USD so với giá đóng cửa phiên trước đó. Giá vàng giao
tháng 6 giảm 0,6%, chốt phiên ở mức 1.281,10 USD/oz trên sàn Comex ở New York.
Trước đó, vàng đã chạm mức 1.275,80 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 11/2. Vàng đã
giảm 8% phần trăm từ mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua vào ngày 17/3, một phần
do lo ngại rằng Fed có thể tăng lãi suất trong năm 2015 sau khi kết thúc chương trình
mua nợ trong năm nay. Giá vàng trong nước đồng loạt giảm nhẹ do giá vàng thế giới
xuống thấp nhất 10 tuần. Hiện khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường là 2,6 triệu
đồng/lượng. 

Dow Jones 16,514.37

Vàng thế giới tuột dốc, vàng trong nước giảm nhẹTAC đặt kế hoạch doanh thu 4.100 tỷ đồng

Sức khỏe kinh tế Trung Quốc nhìn từ thước đo sản xuất

18.874 tỉ đồng, tăng 10,32% (tương đương tăng 1.765 tỷ đồng), so với thời điểm ngày
31-12-2013. Trong đó nợ có khả năng thu tăng 13,17%, tương đương tăng 1.727 tỷ
đồng. Trong quý 1-2014, một số đơn vị thuộc Cục Thuế TP.HCM có nợ thuế tăng cao so
với tháng 12-2013. Điển hình, Phòng Kiểm tra thuế số 2 tăng gần 140% (tương đương
tăng 949 tỷ đồng), Phòng thuế Thu nhập cá nhân tăng trên 178% (tăng 318 tỷ đồng), Chi
Cục Thuế quận 6  tăng 23,2% (tăng 35 tỷ đồng), Chi cục Thuế huyện Củ Chi tăng 22,1%
(tăng 15 tỷ đồng), Chi Cục Thuế quận Bình Tân tăng 21,6% (tăng 56 tỷ đồng). Theo Cục
Thuế TP.HCM, trong quý 1 đơn vị đã tập trung chỉ đạo đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ
thuế với số nợ đã thu đạt 2.587 tỷ đồng.
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(Cập nhật 16h40' ngày 23/04/2014) Trang 1

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index dừng lại ở mức 569,36 điểm, giảm 0,51 điểm (-0,09%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 71,203 triệu đơn vị, trị giá 1.200,4 tỷ
đồng. Toàn sàn có 77 mã tăng, 152 mã giảm và 75 mã đứng giá.
Cuối phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu bluechips trên sàn HOSE đã
đồng loạt lùi xuống dưới mốc tham chiếu và kéo chỉ số VN-Index đảo
chiều giảm điểm trở lại. Phiên hôm nay, mã BVH giảm 1.100 đồng
xuống 37.900 đồng/CP. FPT giảm 1.500 đồng xuống 65.500
đồng/CP. HAG giảm 400 đồng xuống 26.400 đồng/CP và thỏa thuận
được hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch là hơn 38
tỷ đồng. Chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn như GAS, STB, VIC,
MSN… vẫn duy trì được sắc xanh, nhưng lực đỡ của các mã này là
chưa đủ để kéo chỉ số VN-Index lên trên mốc tham chiếu. Khép phiên
giao dịch, STB tăng mạnh 700 đồng lên 20.200 đồng/CP. MSN tăng
tới 2.500 đồng lên 95.000 đồng/CP.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 79,90 điểm, giảm 0,96 điểm (-1,19%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,43 triệu đơn vị, trị giá 538,4 tỷ đồng. Toàn
sàn có 78 mã tăng, 135 mã giảm và 164 mã đứng giá. Phiên hôm
nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có 4 mã tăng giá là DCS, LAS, PVC và
PVE. Trong đó, mã DCS tăng 400 đồng lên 6.000 đồng/CP và khớp
lệnh hơn 2,43 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên
các mã như ACB, SHB, SHS, VND, VCG, PVS… Khép phiên giao
dịch, SHB giảm 200 đồng xuống 9.800 đồng/CP và khớp lệnh 5,39
triệu đơn vị. SCR giảm 100 đồng xuống 9.300 đồng/CP và cũng khớp
được 5 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã PVX thu hút được sự quan tâm
khá lớn của nhà đầu tư. Phiên hôm nay, mã này được kéo lên mức
giá trần và khớp được 12,69 triệu đơn vị, trong khi vẫn còn dư mua
giá trần trên 131 nghìn đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,08 triệu đơn vị và bán ra 1,7
triệu đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.928.200 cổ phiếu và bán 
ra 1.509.845 cổ phiếu, trong đó mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán
ra nhiều nhất với 693.000 đơn vị (chiếm 5,5% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi mua vào 2.000 đơn vị. 
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Sau phiên tăng mạnh trước đó, thị trường đã nhanh
chóng quay đầu ở phiên nay. Tuy nhiên nhờ nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn tăng điểm như VIC, MSN, GAS đã
giúp Vn-Index chỉ giảm nhẹ cuối phiên. Chốt phiên, Vn-
Index chỉ để mất 0.51 điểm xuống 569.36 điểm. Thanh
khoản ở mức thấp với giá trị giao dịch chỉ nhỉnh hơn
1000 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với phiên trước. Cục
diện thị trường đã thay đổi hoàn toàn so với phiên
trước với 152 mã giảm, 77 mã tăng và 55 mã đứng
giá. Chỉ báo MACD vẫn đang giảm mạnh và gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu, cùng với dải Bollinger
vẫn mở rộng xuống phía dưới. Do đó, nhịp điều chỉnh
vẫn chưa kết thúc. Thêm vào đó, chỉ báo STO đã phục
hồi ra khỏi vùng quá bán nên áp lực bán ra trong các
phiên tới sẽ gia tăng. Do đó, ngưỡng kháng cự trước
mắt với Vn-index là 580 điểm, hỗ trợ gần nhất là 565
điểm và thấp hơn là 555 điểm. 

THỨ NĂM

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

24/04/2014

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

78 điểm

610 điểm

Mạnh

Trung bình 76 điểm Trung bình

73 điểm

82 điểm

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

86 điểm

565 điểm

Mạnh

Yếu

Sau phiên tăng mạnh trước đó, HNX-Index đã quay
đầu giảm điểm, tuy nhiên mức giảm ở phiên nay chưa
lấy hết thành quả đạt được ở phiên trước, mặc dù biến
động trong phiên có lúc đạt về mức thấp nhất của
phiên hôm qua. Để mất mốc 80 điểm, HNX-Index đã
giảm 1.19% xuống 79.9 điểm. Thanh khoản xuống
mức thấp với khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 56 triệu
cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch chỉ đạt hơn
500 tỷ đồng. 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. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 78 điểm. 

84 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

555 điểm

590 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:
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THỨ NĂM

24/04/2014

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 23/4, thị trường chứng khoán châu Á hồ hởi đón nhận sắc xanh trở lại, sau
hai phiên trượt giảm vừa qua, khi thị trường chứng khoán Mỹ thiết lập đà tăng dài nhất kể từ tháng 10 năm
ngoái và các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo sản xuất công nghiệp Trung Quốc. Cụ thể, cổ phiếu của công ty
Resona Holdings Inc. bổ sung thêm 2,9% giá trị sau khi quỹ phòng hộ Greenlight Capital Inc., điều hành bởi
ông David Einhorn, cho biết sẽ mua cổ phiếu của đơn vị cho vay Nhật Bản trên. Cùng chiều, cổ phiếu của
hãng Seibu Holdings Inc. cũng có thêm 4,6% giá trị sau khi chuỗi khách sạn lớn nhất Nhật Bản bắt đầu giao
dịch trên sàn chứng khoán Tokyo. Song song, cổ phiếu của công ty LG Household & Health Care Ltd. khởi
sắc 4,1% giá trị sau khi thời báo Maeil Business đưa ra thông tin rằng hãng sản xuất thiết bị chăm sóc sức
khỏe cá nhân của Hàn Quốc này đang tìm kiếm kế hoạch mua lại công ty mỹ phẩm Elizabeth Arden Inc. Cập
nhật lúc 9:37 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương đón nhận thêm 0,3% giá trị, chạm
ngưỡng 138,97 điểm với 9/10 nhóm ngành công nghiệp niêm yết trong đà khởi sắc. Nền kinh tế Trung Quốc
là tâm điểm thị trường ngày hôm nay với chỉ số sản xuất công nghiệp công bố bởi HSBC Holdings Plc/Markit
Economics Ltd. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản có thêm 0,6% giá trị và chỉ số Kospi của Hàn Quốc bổ sung
0,4%. Đồng thời, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc khởi sắc 0,4% và chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,6%
giá trị. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 biến động nhẹ sau khi đón nhận phiên tăng 0,4% giá trị ngày
hôm qua.

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.

Sau phiên hưng phấn trước đó, tâm lý bi quan đã nhanh chóng trở lại trong phiên chiều nay với sắc đỏ bao
trùm cả thị trường. Ở phiên trước, số mã xanh bao nhiêu thì phiên nay số mã đỏ bấy nhiêu thể hiện thái cực
hoàn toàn trái ngược tâm lý của thị trường. Tuy nhiên, đà giảm ở phiên nay không lấy lại toàn bộ thành quả
của phiên trước đó. Vấn đề ở chỗ là thanh khoản sụt giảm mạnh tới hơn 30% là điểm đáng lo ngại và tâm lý
thận trọng vẫn bao trùm cả thị trường. 

Bên sàn Hose, nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, MSN, GAS vẫn duy trì sắc xanh đến cuối phiên nên
Vn-Index đã tránh được sự sụt giảm sâu và phần nào giúp thị trường thoát được bán tháo hàng loạt như các
phiên trước. Chốt phiên, Vn-index vẫn duy trì trên ngưỡng 565 điểm. Phiên nay là một phiên giằng co mạnh
về điểm số với chỉ số liên tục trồi sụt trong phiên với diễn biến thị trường thay đổi nhanh chóng. Có điều lần
này có chút thay đổi, đó là mặc dù thanh khoản ở mức thấp nhưng tình trạng bán tháo không xảy ra và thị
trường phiên nay mang tính chất giằng co mạnh sau phiên tăng điểm mạnh trước đó. Cả phía người bán vẫn
đang thận trọng nghe ngóng, trong khi phía cầu cũng không thực sự tin tưởng thị trường đã tăng trở lại. Thị
trường đã có 3 phiên biến động ở vùng giá hiện tại với mức độ giảm giá ở 3 phiên nay không lớn, thậm chí
nhiều mã đi ngang. Vấn đề ở chỗ, thị trường đã thực sự hình thành mặt bằng giá mới tại vùng này chưa.
Nhìn về mặt thanh khoản thì có thể thấy khi thanh khoản ở mức cạn kiệt lúc đó là “ vùng đáy”, tuy nhiên ở
thời điểm này liệu quan niệm trên còn đúng, hay thị trường chỉ đang vận động hẹp để đón một đợt giảm giá
nữa, cùng với áp lực margin đang là ẩn số. Bởi vì biên độ thị trường hiện tại đã thay đổi, chỉ cần giảm vài
phiên áp lực giải chấp đã gia tăng. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, Vn-Index chỉ giảm hơn 40 điểm,
không đáng kể so với mức tăng hơn 100 điểm từ đầu năm tới nay. Với diễn biến hiện tại, thì rủi ro thị trường
tiếp tục điều chỉnh vẫn khá cao. Ở chiều phục hồi nhờ nhóm bluechips dẫn dắt thì ngưỡng kháng cự 580
điểm là lực cản ngắn hạn với chỉ số. 

Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường trong ngắn hạn. Khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh là khá cao
khi thanh khoản không được cải thiện, cùng với nhóm bluechips nâng đỡ khá yếu ớt nhờ lực cầu của khối
ngoại. Do đó, nếu thiết lập được cân bằng tại vùng 565 điểm thì Vn-Index cần phải mất vài phiên test lại
ngưỡng này, ở kịch bản tiếp tục điều chỉnh thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 555 điểm. 

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
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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.




