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Trong quý II/2014, HĐQT SRC đặt mục tiêu giá trị SXCN
đạt từ 29-30 tỷ đồng/tháng, doanh thu thuần từ 90-93 tỷ
đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 10% doanh thu,
tương đương hơn 9 tỷ đồng. Kết thúc quý I/2014, SRC
đạt 79,17 tỷ đồng giá trị SXCN, doanh thu thuần đạt
207,95 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 23,13 tỷ đồng.
Tính đến 31/3/2014, hàng tồn kho của SRC là 275,75 tỷ
đồng, chiếm 53,31% tổng tài sản (527,11 tỷ đồng), trong
đó thành phẩm là 152,37 tỷ đồng. 

CII thông báo đã mua thành công 2.910.980 cổ phiếu SII
như đăng ký, tương đương 4,99% vốn của SII. Sau giao
dịch này, CII đã nâng sở hữu tại SII lên 28,68 triệu đơn vị,
chiếm 49,14% vốn của SII. CII thông báo đã mua thành
công 2.910.980 cổ phiếu SII như đăng ký, tương đương
4,99% vốn của SII. Sau giao dịch này, CII đã nâng sở hữu
tại SII lên 28,68 triệu đơn vị, chiếm 49,14% vốn của SII. Vì
vậy, trong 3 năm (từ 2013 đến 2015), SII sẽ không chia
cổ tức để đảm bảo dòng tiền thực hiện các dự án. SII kỳ
vọng sẽ chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2016.

Theo thống kê của FPTS, ngành dệt may Việt Nam hiện có hơn 6.000 công ty, chiếm tỷ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đến giữa tháng 4, bội chi ngân sách 30,1 nghìn tỷ đồng SII: CII nâng sở hữu lên 49,14% vốn

FPTS: Xuất khẩu dệt may đang có những dấu hiệu tăng trưởng vượt bậc trong 
năm 2014 

Theo báo cáo do Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 28/4, tổng thu ngân sách
nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 4 ước đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 30,2% dự
toán năm. Trong số này, thu nội địa đạt 163,5nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán năm;
thu từ dầu thô đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 36,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động
xuất, nhập khẩu đạt 40,3 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1%. Tổng chi ngân sách nhà nước từ
đầu năm đến ngày 15/4 ước đạt 266,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,4% dự toán năm. Trong
số đó, chi đầu tư phát triển đứng ở mức 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5%; chi phát triển
sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể ước
tính khoảng 194,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27,6%; chi trả nợ và viện trợ 33,8 nghìn tỷ đồng,
bằng 28,1%.

SRC: Lên kế hoạch lãi trước thuế hơn 9 tỷ đồng trong
quý II

TMC: Quý I/2014 lãi ròng 6,53 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần
so với cùng kỳ
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Theo số liệu do Tổng cục Thống kê (GSO) vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 4 ước đạt đạt 238,9 nghìn tỷ
đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2013.  Tính
chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ ước đạt 939,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so
với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ tăng 5,5%, cao hơn
mức tăng của cùng kỳ năm 2013. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ghi nhận tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 26,9% lên 35,2 nghìn tỷ
đồng, tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, nhờ thế mạnh về cạnh tranh mặt bằng, tiện ích
bán lẻ và cung cấp dịch vụ.

4 tháng: Tổng mức bán lẻ đạt 939,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Số liệu nhà đất của Mỹ cho thấy tốc độ bán nhà cũ có thể phục hồi, giảm bớt áp lực lên
Fed để duy trì lãi suất ở mức cận 0. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà kinh doanh bất
động sản quốc gia, chỉ số doanh số bán nhà mới tăng 3,4% trong tháng 3, đánh dấu lần 
tăng đầu tiên trong 9 tháng. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền
mạnh khác - giảm xuống 79,695 điểm. Chỉ số đô la WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với
nhiều đồng tiền mạnh khác - giảm nhẹ xuống 73,04 điểm. USD tăng lên so với yên giao
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USD tăng so với yên sau báo cáo số liệu nhà đất

Bong bóng tín dụng Trung Quốc đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu nếu như Bắc Kinh
không ra tay xử lý. Hôm27/4 IFM đưa ra cảnh báo về nợ tư Trung Quốc. Báo cáo của
họ chỉ ra “những điểm yếu đang tăng lên” trong hệ thống tài chính Trung Quốc, bao
gồm cả nguồn tín dụng bên ngoài ngân hàng truyền thống. Tín dụng từ hệ thống ngân
hàng ngầm giờ đã chiếm 1/4 nền kinh tế Trung Quốc. IMF cũng chỉ ra các vụ vỡ nợ
gần đây trong thẻ tín dụng và các khoản nợ ngân hàng bán cho nhà đầu tư và mức nợ
đậm của chính quyền địa phương. Dư nợ tín dụng đã tăng từ mức130% năm 2008 tới
200% năm 2013 theo hãng dự báo Capital Economics.
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đạt 591,56 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,31% so với
quý I/2013. Giá vốn chiếm 96% tỷ lệ doanh thu nên lợi
nhuận gộp đạt 19,39 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ
năm ngoái. Nguyên nhân chính giúp kết quả kinh doanh
quý I/2014 tăng mạnh so với quý I/2013 do công ty hoàn
thành việc chuyển nhượng tài sản cố định 2 căn nhà phố
33 và 45 Lê Văn Viết, Phường Hiệp Phú, quận 9, TP
HCM. Do đó, quý I/2014 LNST đạt 6,54 tỷ đồng, gấp gần
4 lần cùng kỳ năm ngoái

S&P 500

PVT đạt LNST 29,14 tỷ đồng, tăng 8,39% so với cùng kỳ.
Doanh thu thuần của PVT tăng 22,06% lên 542,95 tỷ
đồng. Tuy nhiên do, chi phí sản xuất và cung cấp dịch vụ
tăng mạnh nên lợi nhuận gộp của PVT lại giảm 15%
xuống 38,93 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động tài chính
đem lại thu nhập 7,21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ hoạt động
này thậm chí lỗ nhẹ. Được biết, lãi tiền gửi tiền cho vay
tăng của PVT đã tăng hơn 2 lần trong quý này lên 12,79
tỷ đồng. Vì vậy, kết quả lợi nhuận sau thuế quý 1/2014
công ty mẹ vẫn tăng đạt hơn 29 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy tổng sản lượng thuỷ sản của Việt
Nam trong 4 tháng đầu năm ước đạt 1,61 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 689 nghìn tấn, tăng 0,2% so với cùng
kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 920 nghìn tấn, tăng 5,3%, trong đó khai thác biển
đạt 872 nghìn tấn, tăng 5,6%. Riêng trong tháng 4, sản lượng thuỷ sản của cả nước
ước đạt 423,2 nghìn tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá
đạt 325,1 nghìn tấn, tăng 1,2%; sản lượng tôm đạt 43,8 nghìn tấn, tăng 19,7%. Nông
dân tiếp tục chuyển mạnh từ nuôi tôm sú sang nuôi tôm thẻ chân trắng do thị trường
tiêu thụ trong nước và XK tăng, trong khi tôm thẻ chân trắng cho năng suất cao hơn, ít
dịch bệnh và có thể thu hoạch từ 2 - 3 vụ/năm.

Dow Jones 16,361.46

Sản lượng thủy sản 4 tháng đạt 1,6 triệu tấn, tăng 3%PVT: Lợi nhuận quý 1/2014 đạt hơn 29 tỷ, tăng 8,4%

Bong bóng tín dụng Trung Quốc đe dọa toàn cầu
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trọng lớn là những DN nhỏ và vừa. Năm 2013, giá trị XK (không tính xơ sợi) là 17,9 tỷ
USD - tăng 18,5% so với cùng kỳ, giá trị NK là 13,5 tỷ USD. Trong đó, giá trị XK của
các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch cao hơn so với DN trong nước. Chu kỳ XK của
ngành này do tính chất mùa vụ nên thường đạt thấp vào những tháng đầu năm, bắt
đầu tăng trưởng vào tháng 5 và đạt mức cao nhất vào tháng 8, sau đó giảm nhẹ vào
những tháng cuối năm. Tháng 7/2013, kim ngạch XK đạt 1,82 tỷ USD - cao kỷ lục của
ngành dệt may Việt Nam. 2 tháng đầu năm 2014, kim ngạch XK đạt 3,2 tỷ USD - tăng
30,1% so với cùng kỳ năm 2013. Đây là dấu hiệu cho sự tăng trưởng vượt bậc của kim
ngạch XK năm 2014.
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Nikkei 225

(Cập nhật 16h30' ngày 29/04/2014) Trang 1

dịch ở 102,46 JPY/USD trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tăng lên. Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

-33.03 2,003.49



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

HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 79 88 điểm tăng 0 23 điểm

VN-Index dừng lại ở mức 578,00 điểm, tăng 4,90 điểm (0,85%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 50,261 triệu đơn vị, trị giá 909,4 tỷ đồng.
Toàn sàn có 106 mã tăng, 89 mã giảm và 109 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch nhiều cổ phiếu bluechips trên sàn HOSE như GAS,
BID, MSN, VCB, KDC… đã đồng loạt tăng giá mạnh và giúp chỉ số VN-
Index tăng gần 5 điểm. Trong đó, mã GAS tăng 2.500 đồng lên 99.500
đồng/CP và là nhân tố chính giúp chỉ số VN-Index tăng mạnh. Bên
cạnh đó, MSN cũng tăng tới 2.500 đồng lên 96.000 đồng/CP. Chiều
ngược lại, một số mã lớn khác như BVH, DPM, VIC, HSG… vẫn tiếp
tục giảm giá. Khép phiên giao dịch, BVH tiếp tục giảm tới 400 đồng
xuống 36.700 đồng/CP. VIC giảm 500 đồng xuống 65.000 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 79,88 điểm, tăng 0,23 điểm
(0,29%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,721 triệu đơn vị, trị giá
318,85 tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng, 101 mã giảm và 189 mã
đứng giá. Nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như NTP,
SHB, SHS, VCG, VND, PVS… cũng đã đồng loạt tăng giá và giúp chỉ
số HNX-Index nhích lên trên mốc tham chiếu. Mã SHB tăng 100 đồng
lên 9.700 đồng/CP và khớp lệnh 2,04 triệu đơn vị. Chiều ngược lại,
mã KLS và SCR đã giảm giá và đều có giao dịch mạnh trong phiên
hôm nay. Trong đó, KLS giảm 100 đồng xuống 11.800 đồng/CP và
khớp lệnh 2,1 triệu đơn vị. SCR giảm 200 đồng xuống 9.100 đồng/CP
và cũng khớp được 3,2 triệu đơn vị. Mã PVX đứng giá tham chiếu và
có giao dịch mạnh nhất sàn HNX, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn
4,1 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,4 triệu đơn vị và bán ra 4,2
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 296.520 đơn vị (chiếm 16,5% tổng khối lượng giao dịch) Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 311.600 cổ phiếu và bán ra 522.200 cổ phiếu.
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Thị trường diễn biến tích cực hơn về cuối phiên khi
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng mạnh trong phiên
chiều. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS và MSN
tăng mạnh là nguyên nhân chính chỉ số tăng. Chốt
phiên, Vn-Index tăng 4.9 điểm lên 578 điểm. Trong khi
thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh và xuống mức
thấp nhất kể từ đầu năm tới nay với khối lượng khớp
lệnh đạt hơn 45 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp
lệnh đạt hơn 700 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại
vẫn cho xu thế giằng co mạnh khi MACD, RSI tiếp tục
đi ngang trong vài phiên lại đây. Điểm tích cực là thị
trường tạm ngưng đà giảm. Cùng với dải Bollinger
cũng đang co lại ủng hộ xu thế đi ngang hiện tại. Tuy
nhiên, đường giá đang vận động phía dưới đường
MA(50) cho thấy áp lực bán ở vùng này khá mạnh.
Tạm thời thị trường được cân bằng trên ngưỡng 565
điểm. Dự báo tuần giao dịch đầu tiên của tháng 5, Vn-
Index vẫn biến động giằng co với thanh khoản ở mức
thấp, ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 570 điểm và kháng cự
là 585 điểm. 
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Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và dẫn dắt như PVS,
VCG, SHB tăng điểm về cuối phiên đã giúp kéo chỉ số
tăng trở lại. Chốt phiên, HNX-Index ghi được 0.23 điểm
lên 79.88 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với
khối lượng giao dịch đạt hơn 30 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 300 tỷ đồng. Đây là
phiên thứ 7 liên tiếp HNX-Index dao động hep quanh
ngưỡng 79 điểm cho thấy thị trường vẫn rất thận trọng
với xu thế hiện tại. Đường MACD vẫn đang rút ngắn
khoảng cách với đường tín hiệu nhưng vẫn chưa có
tín hiệu cắt lên đường này. Cùng với RSI và MFI vận
động khá hẹp cho thấy xu thế giằng co sẽ còn tiếp
diễn. Hiện tại dải Bollinger vẫn đang mở rộng xuống
phía dưới là điểm bất lợi cho xu thế hiện tại. Chỉ cần
bên sàn Hose yếu đi thì HNX sẵn sàng đón một đợt
giảm nữa. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là 78
điểm.  

84 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 540 điểm

555 điểm

590 điểm
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Thị trường chứng khoán mới nổi bật lên từ mức thấp nhất trong 1 tháng khi cổ phiếu các công ty điện thoại
tăng bù đắp mức giảm của cổ phiếu ngành dược phẩm. Lúc 12h28 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI của các thị
trường mới nổi tăng 0,1% lên 994,09 điểm, sau khi giảm trong 2 phiên trước. Cổ phiếu ngành điện thoại tăng
trong phiên này, đáng kể là cổ phiếu của của công ty điện thoại lớn nhất thế giới China Mobile Ltd tăng mạnh
nhất trong vòng 5 tuần, còn cổ phiếu của China Telecom Corp tăng phiên thứ hai liên tiếp nhờ kết quả lợi
nhuận khả quan. Cổ phiếu của Samsung Electronics Co giảm 1,9% sau khi công bố kết quả kinh doanh. Cổ
phiếu ngành viễn thông đã giảm 6,5% kể từ đầu năm nay, mức giảm mạnh nhất trong số 10 nhóm ngành.
Ngược lại, cổ phiếu ngành dược phẩm giảm, với cổ phiếu Shanghai Pharmaceuticals Holding Co mất 12%
sau khi công ty công bố kết quả lợi nhuận. Theo giới phân tích, nhà đầu tư nhìn chung đang giữ thái độ thận
trọng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ đưa ra quyết định chính sách vào ngày mai và khi
căng thẳng tại Ucraina vẫn là mối lo ngại. Mỹ và EU đã áp đặt cách lệnh trừng phạt mới đối với Nga vào hôm
qua, trong khi hãng tin Interfax đưa tin quân đội Nga đã thực hiện diễn tập quân sự gần biên giới với Ucraina.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,3% khi đồng Won lên giá sau khi số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai
của nước này tăng trong tháng 3. Chứng khoán Trung Quốc cũng giảm 0,3%, còn chứng khoán Ấn Độ giảm
0,5%. Chứng khoán Đài Loan tăng 0,7%, trong khi chứng khoán Philipin tăng 0,4%.

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.

Ngày cuối cùng giao dịch trước khi bước vào kỳ nghĩ lễ dài ngày đã không khiến nhà đầu tư thất vọng khi cả 2
chỉ số đều tăng điểm ở cuối phiên. Tuy mức tăng không nhiều và độ rộng tăng điểm không thực sự tốt nhưng
phần nào cũng giảm bớt tâm lý lo ngại cho các phiên giao dịch đầu tháng 5 tới. Chính tâm lý nghỉ lễ cùng là
nguyên nhân khiến giao dịch phiên nay trầm lắng với thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả 2 sàn. Nhìn chung
tuần tới thị trường vẫn thận trọng với diễn biến đi ngang là chủ đạo.

Trang 4

Nhờ cổ phiếu GAS và MSN (tăng lần lượt là 2.6% và 2.7%) tăng mạnh ở cuối phiên đã giúp kéo chỉ số lên
mức cao nhất trong ngày. Và ở phiên nay GAS tiếp tục lập đỉnh mới từ khi chào sàn tới nay và trong nhịp
phục hồi của thị trường ở tuần vừa qua thì GAS là động lực chính kéo chỉ số. Ở phiên nay dòng tiền tiếp tục
tập trung vào một số mã cơ bản, tuy lực cầu không thực sự mạnh nhưng áp lực bán được giảm bớt do tâm lý
nghỉ lễ đã giúp kéo giá lên một cách dễ dàng. Khối ngoại tiếp tục mua ròng ở phiên nay là yếu tố hỗ trợ cho thị
trường trong giai đoạn thiếu vắng thông tin này. Mùa ĐHCĐ sắp kết thúc, một loạt các công ty lớn đã có kế
hoạch KQKD năm 2014 và kế hoạch trả cổ tức năm 2013. Một loạt các công ty lớn có mức chi trả cổ tức cao
đã giúp thị trường bớt lo ngại. Cùng với kết quả kinh doanh quý I được công bố ở nhiều doanh nghiệp tăng
trưởng khá cao so với cùng kỳ cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, nhìn chung những thông tin này đã
được nhà đầu tư kỳ vọng trước đó và đã phản ánh hết vào giá trong thời gian qua. Ở thời điểm này, để thị
trường tăng trở lại phải có thông tin hỗ trợ để kích thích dòng tiền trở lại thị trường. Bên cạnh đó, giao dịch
của khối ngoại cũng là điểm đáng lưu ý. Với tâm lý “Sell in May” sẽ ảnh hưởng nhiều đến động thái của khối
ngoại trong tháng tới. Do đó, chúng tôi đánh giá trong tháng 5 tới, thị trường sẽ không có nhiều đột biến và
tâm lý thận trọng vẫn duy trì.

Hiện tại, Vn-Index vẫn đang dao động dưới đường MA(50) tại ngưỡng 585 điểm. Nếu được hỗ trợ của nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn thì khả năng vượt ngưỡng này vẫn được tính đến. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo trong
tuần kế tiếp, cả 2 sàn tiếp tục giằng co với thanh khoản thấp và sự phân hóa tập trung vào nhóm cổ phiếu cơ
bản tốt. �

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.




