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Cục Hàng hải VN vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về kết quả nghiên cứu vị trí xây
dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. Cơ quan này đã trình phương án sơ bộ, xin
chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng hành khách quốc tế đa chức năng tại vịnh An
Thới (Phú Quốc) với quy mô tiếp nhận được tàu khách 225.282 GRT, chiều dài tàu
360m. Cảng có tổng chiều dài bến 400m cùng các cầu cảng, nhà ga, trạm cấp điện,
nước, bãi đỗ xe... có diện tích khoảng 13.743m2 với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 353,9
tỉ đồng. Phú Quốc có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, nằm trên tuyến du lịch đang hoạt
động của 19 hãng tàu biển theo hải trình Singapore - Thái Lan - Việt Nam - các nước
Đông Bắc Á, với 34 tàu cung cấp 113 tour du lịch quanh vùng.

Gần 354 tỷ đồng xây dựng cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

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

TPHCM: Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 120% so với cùng kỳ TIE: Kế hoạch lãi sau thuế bằng 45% năm 2013

HSBC: Lạm phát 2014 sẽ thấp nhất 10 năm

Kinh tế TP đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Các chỉ số kinh tế đều tăng khá trong tháng 4.
Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tính chung 4 tháng đầu năm đạt
khoảng 204.500 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch XK trong
tháng 4 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, TP
đạt kim ngạch xuất khẩu 8,85 tỷ USD, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Xuất siêu của TP qua 4
tháng là gần 1 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu của TP trong 4 tháng 7,87 tỷ USD. Điều
này thể hiện qua con số thu hút đầu tư trong nước 4 tháng đầu năm đạt 78.330 tỷ đồng,
tăng 31% so với cùng kỳ và thu hút đầu tư nước ngoài 4 tháng cũng đạt 765,4 triệu USD,
tăng 120% so với cùng kỳ năm 2013.

Quý I, Quản lý Quỹ Hùng Việt báo lãi gần 400 trđ

Năm 2014, TIG đặt mục tiêu 26 tỷ đồng lợi nhuận

CTCP Quản lý Quỹ Hùng Việt vừa báo lãi trước thuế 376
triệu đồng trong quý I/2014, tăng vọt so với con số 10 triệu
đồng cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tài chính của Công ty
cho thấy, với vốn điều lệ 25 tỷ đồng, trong quý I vừa qua,
Công ty có doanh thu 1 tỷ đồng từ hoạt động tài chính,
tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó có
870 triệu đồng là lãi từ hoạt động đầu tư tài chính. Ngoài
ra, Công ty có 760 triệu đồng doanh thu phí từ quản lý
danh mục đầu tư.

Năm 2014, CTCP TIE đặt kế hoạch doanh thu 385,5 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng, bằng 44,8% năm
2013. Năm 2013, lãi của TIE tăng đột biến hơn 55 tỷ đồng
là nhờ lợi nhuận để lại từ việc hợp tác với Samsung, lợi
nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của TIE chỉ có 13 tỷ
đồng, nên kế hoạch 25 tỷ đồng năm nay thực chất là tăng
mạnh, chứ không giảm. Đây là mục tiêu khó khăn của TIE
do thị trường công nghệ thông tin (IT) hiện rất khó khăn,
nhất là lĩnh vực bán lẻ, sức tiêu thụ giảm.

HSBC nhận định áp lực lạm phát ở Việt Nam trong năm nay khá thấp phản ánh cả nhu
cầu nội địa yếu và giá cả hàng hoá giảm. Trong khi lạm phát toàn phần tháng 4 đã tăng
nhẹ, HSBC kỳ vọng giá cả sẽ vẫn giữ mức tương đối ổn định trong năm nay. Ngay cả khi

ĐHCĐ thường niên năm 2014 của TIG, diễn ra ngày 24/4,
đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay là 250 tỷ đồng
doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cổ tức 7-
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Năm 2014, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may đặt kỳ vọng bứt phá trong tăng trưởng
xuất khẩu, lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức… Đằng sau các chỉ tiêu đặt ra để phấn đấu,
hàng loạt kế hoạch đầu tư nhằm thăng hạng về năng lực cạnh tranh cũng được đề ra.
Không khó để nhận ra kỳ vọng này khi nhìn vào các báo cáo phát đi trong mùa đại hội cổ
đông năm nay, khi mà hầu hết các DN đều đặt ra mục tiêu tăng trưởng mạnh trên nhiều
phương diện, thậm chí có nơi lên kế hoạch tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức 2
con số. Năm 2013, với mức tăng trưởng 21%, đạt hơn 20 tỷ USD đã tạo đà cho năm
2014 và điều này đang được các DN đón nhận khá chủ động và có sự lựa chọn kỹ lưỡng
hơn về khách hàng, cân nhắc các dự án đầu tư để bổ sung năng lực sản xuất nhanh,
hiệu quả kinh doanh tốt.

Dow Jones 16.496,20

Dệt may bứt phá năng lực cạnh tranh BCI đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 96 tỷ đồng

Lạm phát Tokyo tăng nhanh nhất 12 năm

các loại chi phí xã hội tăng trong tháng 8 và tháng 9, lạm phát toàn phần của cả năm
cũng sẽ ở mức thấp trong 10 năm qua. Với áp lực giá cả được kiềm chế, Ngân hàng Nhà
nước (NHNN) có cơ hội để giữ lãi suất thị trường mở OMO ở mức 5% từ nay cho đến
hết năm 2014. Trong năm 2014, Việt Nam đã có mức tăng lạm phát theo tháng thấp nhất
trong hơn thập niên qua. Trong vòng 13 năm qua, mức tăng giá cả trung bình theo tháng
trong bốn tháng đầu năm là 1%. Năm nay, lạm phát chỉ tăng trung bình 0,2%.

9%. Đây là kế hoạch kinh doanh có mức tăng trưởng cao
hơn gấp đôi so với kết quả đạt được trong năm ngoái.
Trong năm 2014 - 2015, TIG tập trung thúc đẩy đầu tư,
tiêu thụ nhanh các sản phẩm BĐS ngắn hạn tại các dự án:
Khu nhà vườn liền kề TIG Đại Mỗ, Khu nhà ở lô 8.1 Mỹ
Đình, nhằm tạo nguồn lực tài chính để thực hiện các dự án
đầu tư dài hạn như TIG Tower...
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S&P 500

ĐHCĐ CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCI) được tổ
chức ngày 24/4 đã thông qua kết quả kinh doanh năm
2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Theo đó, năm
2013, BCI đạt doanh thu hơn 368 tỷ đồng, lợi nhuận sau
thuế 95 tỷ đồng, trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Năm 2014,
BCI đặt mục tiêu doanh thu 388 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế 96 tỷ đồng, cổ tức 10%. Nhiệm vụ trọng tâm của BCI
trong năm nay là tập trung đầu tư kinh doanh ở phân khúc
thị trường bình dân, với 2 dự án chính là An Lạc Plaza và
khu căn hộ Nhất Lan 5
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USD giảm do khủng hoảng Ukraine tiếp tục leo thang 

Chỉ số giá tiêu dùng của Tokyo tăng 2,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái và là
mức tăng lớn nhất kể từ năm 1992 nhờ đợt tăng thuế tiêu dùng hồi đầu tháng và một
năm với những gói kích thích chưa từng có từ phía ngân hàng trung ương Nhật Bản
(BOJ). Con số này vượt mức lạm phát ổn định của BOJ là 2%. Số liệu từ cục thống kê
Nhật Bản ra ngày hôm nay cho thấy lạm phát Nhật Bản, không tính thực phẩm tươi sống,
tăng 1% trong tháng trước và tính trên cả nước thì tăng 1,3% so với cùng kỳ tháng 3
năm ngoái.
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USD giảm so với yên do cẳng thẳng giữa Ukraine và Nga ngày càng gia tăng, làm lu mờ
dữ liệu kinh tế tích cực. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh
khác - giảm xuống 79,770 điểm. Chỉ số WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng
tiền mạnh - giảm xuống 73,05 điểm. USD giảm xuống giao dịch ở 102,3 JPY/USD so với
phiên giao dịch cuối ngày 23/4 là 102,53 JPY/USD. Đầu phiên giao dịch, USD tăng giá so
với hầu hết các đồng tiền mạnh khác, bao gồm cả yên, sau khi số liệu cho thấy số đơn
đặt mua hàng hóa bền lâu trong tháng 3 của Mỹ tăng 2,6% cao hơn so với dự báo và là
mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11/2013. 
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(Cập nhật 16h20' ngày 25/04/2014)
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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

578,92

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1.284,88
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136

8,46

69

VN-Index dừng lại ở mức 578,92 điểm, tăng 8,46 điểm (1,48%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 64,320 triệu đơn vị, trị giá 1.284,88 tỷ đồng.
Toàn sàn có 136 mã tăng, 78 mã giảm và 90 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, các cổ phiếu bluechips nhận được sự quan tâm khá lớn của
giới đầu tư. Đáng chú ý, mã GAS đã có đóng góp lớn nhất giúp chỉ số
VN-Index tăng hơn 8 điểm. Mã này đã tăng giá ngay từ đầu phiên giao
dịch và có lúc chạm mức giá trần. Tuy nhiên, áp lực bán ra vào cuối
phiên khá mạnh khiến GAS chỉ còn tăng 3.500 đồng lên 97.000
đồng/CP. Mức độ ảnh hưởng của GAS tới thị trường là khá lớn. Nhiều
cổ phiếu trụ cột khác như BVH, VNM, FPT, KDC, MSN… cũng đã
đồng loạt tăng giá. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 8 triệu đơn vị và bán ra 6,5
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.240.770 đơn vị (chiếm 24,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 497.200 cổ phiếu và bán ra 269.215 cổ phiếu,
trong đó mã ACB được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 354.615 đơn
vị (chiếm 22,1% tổng khối lượng giao dịch)

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 80,58 điểm, tăng 0,58
điểm (0,73%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,676 triệu đơn vị, trị
giá 425,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 130 mã tăng, 71 mã giảm và 175 mã
đứng giá. Trong nhóm HNX-30 chỉ có 5 mã giảm giá là EID, NBC,
PVC, PVL và VCG. Chiều ngược lại, các mã như ACB, BVS, NTP,
LAS, SHS, PVS… đã đồng loạt tăng giá. Khép phiên giao dịch, ACB
tăng mạnh 300 đồng lên 16.500 đồng/CP. SCR tăng 200 đồng lên
9.400 đồng/CP và khớp lệnh 3,97 triệu đơn vị. SHS tăng 300 đồng lên
10.000 đồng/CP và khớp 2,79 triệu đơn vị.
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Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng cây nến xanh
thân dài cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện.
Động lực tăng điểm chủ yếu vẫn đến từ nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn như GAS, BVH, MSN, VNM…Chốt phiên,
Vn-Index tăng 8.38 điểm lên 578.92 điểm. Tính chung
cả tuần, Vn-Index đã tăng 13 điểm tương đương với
2.4% so với tuần trước đó. Tuy nhiên thanh khoản sụt
giảm mạnh là yếu tố cản trở đà tăng trong tuần kế tiếp.
Tổng KLGD và GTGD giảm 40% so với tuần trước đó.
Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và MFI cho thấy
thị trường đang tạm ngưng đà giảm nhưng chưa cho
tín hiệu mua vào. Trong khi dải Bollinger co hẹp lại cho
tín hiệu thị trường sẽ biến động giằng co trong biên độ
hẹp trong tuần kế tiếp. Hiện tại, đường giá đang tiếp
cận đường MA(50) và áp lực bán ra tại vùng này sẽ
tăng lên. Thị trường tạm thời được cân bằng trên
ngưỡng 565 điểm. Dự báo tuần kế tiếp, Vn-Index sẽ
vận động trong khoảng 565-585 điểm. 

NHẬN ĐỊNH  

555 điểm

590 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

565 điểm

Mạnh

Yếu

Không được phục hồi tốt như sàn Hose do không có
sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. HNX-Index
đóng cửa ở mức giá tham chiếu của đầu tuần, đứng tại
80.58 điểm. Thanh khoản của tuần vừa qua giảm 24%
về khối lượng giao dịch và 30% về giá trị. Tuần qua với
3 cây nến xanh thân nhỏ và 2 cây nến đỏ với biến động
của chúng khá hẹp với mức cao nhất đạt được là 81
điểm. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện
hữu. Các chỉ báo hiện tại cho thấy đà giảm tạm thời
được chững lại khi MACD bắt đầu rút ngắn khoảng
cách với đường tín hiệu. Cùng với RSI và MFI cũng
tăng nhẹ trở lại. Dải Bollinger giảm bớt đà mở rộng
xuống phía dưới. Dự báo tuần kế tiếp, biến động giằng
co trong biên độ hẹp sẽ tiếp diễn và chờ đợi xu thế mới
được xác lập. HNX-Index sẽ dao động dưới ngưỡng 82
điểm, với ngưỡng hỗ trợ là 78 điểm. 

84 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán châu Á giảm ngày thứ 2 liên tiếp do căng thẳng leo thang tại Ukraine và doanh thu của công ty
giảm mạnh. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống 138,03 điểm tại Hồng Kông. Cứ khoảng
2 cổ phiếu giảm giá thì có một cổ phiếu tăng giá. Chỉ số này đã giảm 0,8% trong cả tuần sau khi số liệu sơ bộ
PMI của Trung Quốc cho thấy, nền kinh tế nước này vẫn đang suy thoái. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông
giảm 1,5% trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 1% và giảm 2,9% trong cả tuần - mức giảm lớn nhất kể
từ ngày 10/1. Giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo lợi nhuận công nghiệp quốc gia vào cuối tuần và chỉ số sản
xuất chính thức vào tuần tới. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3%. Chỉ số Straits Times giảm 0,4%. Trong
khi đó, thị trường tại Úc và New Zealand tạm thời đóng cửa ngày 25/4 vì nghỉ lễ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật
Bản tăng 0,17% với chỉ số giá tiêu dùng Tokyo tăng 2,7% trong tháng 4 nhờ đợt tăng thuế tiêu dùng vào ngày
1/4 và một năm với những gói kích thích chưa từng có của Ngân hàng Nhật Bản. Andrew Sullivan, giám đốc
kinh doanh tại công ty Kim Eng Securities, nhận định, trong khi Nhật Bản công bố số liệu tích cực, nền kinh tế
có nhiều bước tiến nhờ sự suy yếu của yên thì giới đầu tư vẫn khá cẩn trọng trước lo ngại về suy thoái ở
Trung Quốc và tình hình tại Ukraine. Đối với tình hình doanh thu của các công ty trong khu vực, công ty
Hyundai của Hàn Quốc cho biết, lợi nhuận quý I không đạt được như ước tính do sự tăng giá của won. Cổ
phiếu của Hyundai giảm 2,5% xuống 236.000 won/ cổ phiếu. Trong khi đó, giá cổ phiếu của công ty Hitachi ở
Nhật Bản tăng 1,2% lên 1.902 yên/ cổ phiếu. Trên lĩnh vực chính trị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Kerry cảnh
báo rằng, Nga đang phá vỡ thỏa thuận đạt được giữa 4 bên Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu trước đó
khi tuyên bố sẽ dàn quân tại biên giới giữa hai nước.
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Nhóm cổ phiếu bluechips đã giữ nhịp thị trường trong tuần vừa qua và tạm thời thị trường được cân bằng trên
ngưỡng hỗ trợ 565 điểm. Với sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu lớn này thì thị trường vẫn có khả năng phục hồi
nhẹ trong tuần kế tiếp và sẽ có phân hóa. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá thị trường sẽ biến động giằng co trong
biên độ hẹp là chủ yếu với dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ bản. 

Kết thúc một tuần phục hồi trên sàn Hose nhờ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu Bluechips như GAS, VNM,
MSN, VIC. Vn-Index tăng tới gần 13 điểm, tương đương với 2.4% so với tuần trước. Trong khi HNX không có
biến động nhiều trong tuần qua và đóng cửa phiên cuối tuần ở mức giá đóng cửa của tuần trước. Thanh
khoản ở mức thấp, giảm mạnh so với tuần trước đó và là mức thấp nhất kể từ đầu năm trở lại đây. 

Sau 2 phiên giao dịch lình xình trước đó thị trường tiếp tục đón nhận đà tăng mạnh mẽ ở phiên nay khi Vn-
Index đóng cửa ở mức 578.92 điểm, tăng 8.38 điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, BVH, MSN,
VNM. Tính chung cả tuần GAS đã tăng 5.32%, MSN tăng 7.82%, VIC tăng 3.1%. Nhìn tổng thể thị trường thì
độ rộng tăng điểm cũng khá tốt với 136 mã tăng giá trên Hose và 130 mã tăng giá trên HNX. Sau chuỗi ngày
giảm điểm liên tiếp trước đó Vn-Index đã phục hồi khá tốt trong tuần vừa qua. Tuy nhiên điều đang ngại thanh
khoản sụt giảm mạnh và việc tăng điểm của chỉ số chỉ tập trung vào một số mã vốn hóa lớn. Tính chung cả
tuần, thanh khoản trên sàn Hose giảm 40% cả về khối lượng và giá trị so với tuần trước đó với khối lượng
KLTB đạt hơn 70 triệu CP, tương đương giá trị đạt hơn 1100 tỷ đồng. Trong đó thanh khoản phiên tăng điểm
mạnh hôm nay nhỏ hơn khớp lệnh trung bình của cả tuần. Biểu đồ trên Hose cho cây nến xanh thân dài ở
phiên cuối tuần cho trạng thái tích cực của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật hiện nay cho tín hiệu Vn-Index sẽ
có những phiên giằng co trong tuần kế tiếp. Bên cạnh đó đường giá đã nằm trên đường MA(50) là vùng cản
ngắn hạn của Vn-Index trong khoảng 580-585 điểm cùng với một số chỉ báo chuẩn bị đi vào vùng quá mua
báo hiệu áp lực bán sẽ gia tăng. 

Ề Ệ Ử Ả
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

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.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN
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cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.




