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UBND xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam đang đầu tư, sửa chữa, nâng cấp
âu thuyền Cù Lao Chàm tại xã đảo Tân Hiệp với tổng số tiền 59 tỷ đồng. Các hạng mục
được đầu tư nâng cấp gồm, mở rộng diện tích cho tàu thuyền neo đậu, nạo vét luồng
lạch, mở rộng cửa âu thuyền thuận tiện cho các loại phương tiện ra vào khi có gió bão.
Theo đó, các tuyến đường dân sinh trong khu vực, nối liền các thôn Bãi Làng, Bãi Ông,
thôn Cấm cũng được nâng cấp. Được biết, âu Thuyền ở Cù Lao Chàm ban đầu được
người dân trên đảo dùng sức lao động tạo nên nhằm cho tàu thuyền khắp nơi vào đây
tránh bão. Âu thuyền cũng là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa trên sông nước của Cù
Lao Chàm.

Quảng Nam chi 59 tỷ nâng cấp âu thuyền Cù Lao Chàm  

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

Ngành chăn nuôi thua ngay trên sân nhà TLH muốn bán nốt hơn 2,2 triệu cổ phiếu quỹ

Thuốc lá lậu có thể gây thất thu ngân sách 4.000 tỷ đồng 

Áp lực hội nhập ngày càng tăng, đầu năm 2015, ngành chăn nuôi sẽ không được bảo
hộ thuế, hạn ngạch và các chính sách trợ cấp trong cam kết tham gia khu vực mậu
dịch tự do (FTA). Với thực trạng hậu cần quá lạc hậu, nghèo nàn hiện nay, chăn nuôi
trong nước không thể cạnh tranh được với sản phẩm ngoại nhập…Vài năm gần đây
các sản phẩm thịt ngoại không còn xa lạ đối với người tiêu dùng. Hiện tại nhiều chủ
quán nhất quyết không lấy "gà nóng" (gà nuôi, giết mổ trong nước) mà yêu cầu giao
"gà lạnh" (gà cấp đông nhập khẩu) do gà lạnh có giá 32.000 đồng/kg, còn gà nóng tới
hơn 70.000 đồng/kg. Không chỉ thịt gà, mà cả các loại thịt bò, thịt heo, thịt trâu… cho dù
nhập ở bất cứ thị trường nào đi nữa và đang chịu thuế cao, giá cũng thấp hơn nhiều so
với sản phẩm chăn nuôi trong nước.

PVS: Quý I, Công ty mẹ lãi hơn 285 tỷ đồng

PXT đặt mục tiêu doanh thu 650 tỷ đồng năm 2014

Quí I, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ PVS đạt
gần 2.197 tỷ đồng, tăng 58,5% so với quý I/2013, trong
đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 205,4 tỷ đồng,
tăng 109,6% so với cùng kỳ năm ngoái và LNST đạt
285,13 tỷ đồng, tăng 117,46% so với cùng kỳ. Theo PVS
là do các liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh
tàu chứa, xử lý dầu thô (FSO/FPSO) của Tổng công ty ở
nước ngoài đã chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ và Công
ty mẹ thực hiện ghi nhận cổ tức được chia từ các Công ty
con

HĐQT đã quyết định bán tối thiểu là 1,5 triệu cổ phiếu và
tối đa 2.250.930 cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn kinh doanh.
2.250.930 cp cũng là toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của
TLH. Trước đó, từ 11/4 đến 28/4, TLH đã bán thành công
3,5 triệu cổ phiếu quỹ với giá bán bình quân là 9.174
đồng/CP, tương ứng thu về 32,109 tỷ đồng. Việc bán cổ
phiếu quỹ đợt 2 dự kiến thực hiện từ 15/5 đến 15/6 theo
phương thức thỏa thuận lô lớn. Giá bán là giá thị trường
tại thời điểm bán nhưng không thấp hơn 8.000 đồng/cp.

Trong buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Công thương ngày 5/5, ông Đỗ Thanh Lam –
Phó cục trưởng Cục quản lý Thị trường, đánh giá mỗi năm ngân sách có thể thất thu
đến 4 000 tỷ đồng hoặc nhiều hơn nữa nếu chúng ta không chống thuốc lá lậu Ông

Năm 2013, giá trị sản lượng PXT đạt 307,7 tỷ đồng,
doanh thu đạt 349,9 tỷ đồng. Công ty hoạt động không có
lãi lợi nhuận ở mức -35 584 tỷ đồng Năm 2014 công ty

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h00' ngày 06/05/2014)

17.66

4,138.06

6,708.69

Nikkei 225

21,976.33

2,028.04

-284.34

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Theo báo cáo mới được Nielsen công bố, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam
trong quý I/2014 tăng nhẹ lên 99 điểm, từ mức 98 điểm quý cuối năm trước. Đây cũng
là mức cao nhất kể từ quý IV/2011. Việc chỉ số này tăng liên tục trong 4 quý gần đây
cho thấy người Việt lạc quan hơn về tình hình tài chính và dần thả lỏng việc chi tiêu sau 
gần 2 năm thắt lưng buộc bụng. Tuy nhiên, những lo lắng về tương lai vẫn thường trực
khi con số này vẫn dưới ngưỡng 100 điểm. Gần một phần ba số người được hỏi cho
rằng Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. 56% cảm thấy tình hình tài
chính sẽ tốt hoặc rất tốt trong năm nay, tăng nhẹ so với quý cuối năm 2013 nhưng vẫn
thấp hơn trung bình khu vực (62%)

Dow Jones 16,530.55

Niềm tin người tiêu dùng Việt Nam lên cao nhất trong 2 nămVinamilk quý I lợi nhuận sau thuế 1.387 tỷ đồng

Fed: Ngân hàng Mỹ nới lỏng chính sách nợ thương mại

đến 4.000 tỷ đồng hoặc nhiều hơn nữa nếu chúng ta không chống thuốc lá lậu. Ông
Lam cho biết chống thuốc lá lậu là một trong 5 vấn đề trọng điểm của Cục quản lý thị
trường trong năm 2014. Trong 4 tháng đầu năm nay, Cục đã thu giữ hơn 400.000 bao
thuốc lá ngoại nhập lậu, xử phạt hơn 200 triệu đồng. Theo báo cáo của Bộ Công
thương, sản lượng sản xuất thuốc lá các loại trong tháng 4 ước đạt 497,4 triệu bao,
giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 4 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất
thuốc lá bao các loại ước đạt 1.765,9 triệu bao, giảm 1,5% so với cùng kỳ.

lãi, lợi nhuận ở mức 35,584 tỷ đồng. Năm 2014, công ty
đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, trong đó LNTT là 12
tỷ đồng, LNST là 9 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư ước tính
38,911 tỷ đồng. Tại Đại hội, các cổ đông cũng nhất trí
phương án thay đổi nhân sự trong HĐQT và Ban kiểm
soát, đồng ý để ông Đỗ Văn Cường thôi làm Thành viên
HĐQT, bầu ông Mai Đình Bảo làm thành viên HĐQT thay
thế.

0.68

S&P 500

Doanh thu thuần quý I của Vinamilk tăng 15% so với cùng
kỳ năm trước lên 7.678,98 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán là
5.113,64 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ 2013. Lợi
nhuận gộp tăng 4,4% lên 2.564,5 tỷ đồng. So với quý
I/2013, chi phí tài chính đã giảm tới 58%, trong khi chi phí
bán hàng tăng 44,4% và chi phí quản lý tăng 23,5%. Lợi
nhuận thuần quý I/2014 của VNM đạt 1.691,51 tỷ đồng,
giảm 8% so với quý I/2013.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD đi ngang do đồn đoán Fed tăng lãi suất

Các ngân hàng đang áp dụng những tiêu chuẩn đơn giản hơn về nợ thẻ tín dụng cá
nhân và các khoản vay mua ôtô. Fed cho biết, nguyên nhân chính của việc nới lỏng
tiêu chuẩn và điều khoản về nợ thương mại và công nghiệp là để tăng tính cạnh tranh
so với các ngân hàng khác hoặc các cơ sở cho vay phi ngân hàng. Một số ngân hàng
cho biết thêm, việc nới lỏng này sẽ nâng cao triển vọng về một nền kinh tế tạo ra nhiều
lợi nhuận, ít biến động và có khả năng đối phó với rủi ro cao hơn. 3.52

CHÂU ÂU

Hang Seng  
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Trang 1

9,532.76

14,457.51

Số việc làm mà nền kinh tế Mỹ tạo ra đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm trong tháng 4,
khiến thị trường ngày càng tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường lao động. Tuy
nhiên, giới phân tích cho rằng, để USD vượt ra khỏi phạm vi tỷ giá giao dịch gần đây
đối với các đồng tiền mạnh thì số liệu kinh tế cần phải mạnh mẽ hơn nữa, đủ để buộc
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đẩy nhanh hơn quá trình cắt giảm chương trình mua trái
phiếu hoặc thay đổi quan điểm về việc tăng lãi suất. USD giảm nhẹ giao dịch ở 102,13
JPY/USD. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 5

3.26

0.49 4,463.18

(Cập nhật 17h00  ngày 06/05/2014) Trang 1
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

555.11

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,627.10
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100,641,650
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VN-Index dừng lại ở mức 555,11 điểm, giảm 9,74 điểm (-1,72%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 100,642 triệu đơn vị, trị giá 1.627,1 tỷ
đồng. Toàn sàn có 36 mã tăng, 209 mã giảm và 59 mã đứng giá.
Khép phiên giao dịch, trong nhóm VN-30 chỉ có đúng 3 mã tăng giá là
CII, IJC và MSN. Trong đó, MSN tiếp tục tăng 500 đồng 91.500
đồng/CP… Trong khi đó, các mã cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE như
GAS, BID, VNM, BVH, VCB… đều đã giảm rất mạnh. Mã GAS vẫn
giảm tới 1.500 đồng xuống 98.000 đồng/CP. VNM mất 4.000 đồng
xuống 133.000 đồng/CP. BVH vẫn tiếp tục lao dốc khi giảm 1.000
đồng xuống 33.700 đồng/CP. Đáng chú ý, mã SSI giảm 500 đồng
xuống 24.500 đồng/CP và khớp lệnh được tới hơn 5,5 triệu đơn vị.
HAG giảm 500 đồng xuống 24.600 đồng/CP và cũng khớp lệnh 4,3
triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 76 55 điểm giảm 0 82 điểm ( 1 06%) Tổng
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76.55
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755.25
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,2 triệu đơn vị và bán ra 4,8
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
843.740 đơn vị (chiếm 12,3% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.410.700 cổ phiếu và bán ra 497.807 cổ phiếu,
trong đó mã SCR được khối ngoại bán ra nhiều nhất với 140.000 đơn
vị (chiếm 1,9% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào 16.000
đơn vị. 

HNX-Index đứng ở mức 76,55 điểm, giảm 0,82 điểm (-1,06%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 82,879 triệu đơn vị, trị giá 755,25 tỷ đồng.
Toàn sàn có 63 mã tăng, 176 mã giảm và 137 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu trên sàn HNX bất ngờ hồi phục khá
mạnh và giúp đà giảm của chỉ số HNX-Index được thu hẹp trở lại. Mã
PVX đã hồi phục tăng 200 đồng lên 4.900 đồng/CP và khớp lệnh
11,28 triệu đơn vị. Đáng chú ý, trong phiên hôm nay, đã có thời điểm
PVX giảm xuống sát giá sàn (4.400 đồng/CP). Chiều ngược lại, sắc
đỏ vẫn bao trùm lên các cổ phiếu như ACB, SHB, VCG, SHS, VND,
KLS… Mã SHB giảm 100 đồng xuống 8.800 đồng/CP và khớp lệnh
15,29 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Diễn biến tiêu cực ở phiên thứ 2 liên tiếp, đóng cửa
phiên giao dịch hôm nay, Vn-index để mất 9.74 điểm
xuống 555.11 điểm. Trong phiên có lúc Vn-Index để
mất tới hơn 18 điểm xuống 546 điểm. Thanh khoản
tăng so với phiên trước đó cho thấy lực cầu bắt đáy đã
trở lại thị trường. Sau giai đoạn thị trường giằng co,
nhịp điều chỉnh ngắn hạn lại tiếp diễn ngay phiên đầu
tháng 5. Các tín hiệu kỹ thuật vẫn cho xu thế điều
chỉnh khi MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu và vẫn đang nằm phía dưới đường này. 
Bên cạnh đó MFI và RSI vẫn trong xu thế giảm cho
thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị
trường. Dải Bollinger vẫn đang mở rộng xuống phía
dưới mở đường cho xu thế giảm ngắn hạn. Với phiên
giảm mạnh hôm nay, Vn-Index đã có lúc xuyên thủng
ngưỡng hỗ trợ 555 điểm. Việc chỉ số này đóng cửa giữ
được ngưỡng hỗ trợ này phần nào cũng giảm bớt
được áp lực bán ra trong phiên tới. Tuy nhiên, xu thế
giảm ngắn hạn vẫn chưa dừng lại với ngưỡng hỗ trợ
tiếp theo với Vn-Index là 540 điểm. 
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540 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 530 điểm

555 điểm

Mạnh

Yếu

Tiếp đà giảm mạnh ở phiên trước đó, HNX-Index để
mất 0.82 điểm, tương đương giảm 1.06% xuống 76.55
điểm. Trong phiên có lúc chỉ số này để mất tới hơn 3%
xuống mức thấp nhất 74.47 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ
không còn đóng vai trò quan trọng ở thời điểm này khi
liên tục bị phá vỡ một cách dễ dàng. Các chỉ báo hiện
tại vẫn cho xu thế điều chỉnh trên sàn này khi MACD
tiếp tục giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu. Bên cạnh đó MFI và RSI cũng đang giảm
mạnh vào vùng quá bán cho thấy dòng tiền vẫn chưa
thực sự trở lại thị trường. Dải Bollinger vẫn đang mở
rộng xuống phía dưới tiếp tục mở đường cho xu thế
giảm. Điểm tích cực ở phiên nay là thanh khoản tốt
hơn và lực cầu bắt đáy cuối phiên đã dần trở lại giúp
cho chỉ số đóng cửa ở mức khá cao so với mức điểm
thấp nhất trong phiên. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo với
HNX-Index là 74-75 điểm. Xu thế điều chỉnh vẫn chưa
có tín hiệu kết thúc. 

80 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX
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83 điểmMạnh

Trang 3

Trung bình 73 điểm Trung bình

71 điểm

78 điểmYếu

Trung bình

Yếu
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi cổ phiếu của một số công ty như Genting
của Singapore và Leighton Holdings của Australia tăng sau khi công bố kết quả kinh doanh khả quan. Cổ
phiếu Genting Singapore tăng 3,1% sau khi hãng điều hành sòng bạc này công bố lợi nhuận tăng trong quý 1,
còn cổ phiếu Leighton tăng 1,8% sau khi công ty xây dựng lớn nhất Australia này công bố lợi nhuận quý 1
tăng mạnh 24%. Cổ phiếu của công ty chế tạo lốp xe Nan Kang Rubber Tire Co. tăng 7% trên thị trường Đài
Bắc sau khi công bố doanh thu tháng 4 tăng. Lúc 14h20 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương không kể Nhật Bản tăng 0,2% lên 475,61 điểm, với 9/10 nhóm ngành tăng giá. Các thị trường
Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng
0,4% sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại mức thấp kỷ lục 2,5%. Chỉ số
Taiex của Đài Loan tăng 0,5%, chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,1%, còn chỉ số S&P BSE Sensex
của Ấn Độ tăng 0,3%, trong khi chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 0,5% và chứng khoán Trung Quốc gần
như không thay đổi.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/05/2014

Đóng cửa phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Áp lực bán mạnh được đánh giá từ lực bán
Margin Call. Cả 2 sàn đều có phiên giảm mạnh nhất (trong phiên) từ đầu năm tới nay, tuy nhiên lực cầu bắt
đáy sớm trở lại ở thời điểm cuối phiên đã giúp cả 2 chỉ số đóng cửa ở mức giá tốt trong phiên. Thanh khoản
cải thiện là yếu tố tích cực ở thời điểm này
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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.

Với xu thế điều chỉnh chưa có dấu hiện dừng lại trong khi lực cầu bắt đáy không thực sự ổn định cho thấy tâm
lý bi quan nhà đầu tư vẫn chiếm ưu thế. Tạm thời Vn-Index duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 555 điểm, tuy nhiên lực
cầu vẫn thận trọng sẽ khiến đà điều chỉnh chưa kết thúc với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 540 điểm. 

cải thiện là yếu tố tích cực ở thời điểm này. 

Trang 4

Phiên sụt giảm mạnh hôm nay phần nào đã kích thích dòng tiền quay trở lại đã giúp cả 2 chỉ số hồi phục khá
tốt so với mức điểm thấp nhất trong phiên. Chốt phiên, Vn-Index đứng tại 555.11 điểm, trong phiên có lúc chỉ
số này xuống mức thấp nhất 546 điểm. HNX-Index đứng tại 76.55 điểm, mức thấp nhất đạt được trong phiên
là 74.47 điểm. Điểm khác biệt ở phiên chiều hôm nay so với chiều hôm qua thể hiện ở áp lực cầu, trong khi
thanh khoản ở chiều qua chủ yếu bắt nguồn từ lực bán áp đảo và giá lao dốc, thì chiều nay lực cầu bắt đáy
trở lại và giá lại phục hồi đáng kể trong phần lớn thời gian. Độ rộng thị trường lúc đóng cửa phiên cũng không
được cải thiện nhiều so với cuối phiên sáng, nhưng con số 102 mã rơi sàn giảm xuống còn 69 mã. Độ rộng
mới được cải thiện theo xu thế giảm thu hẹp mức giảm chứ chưa chuyển sang tăng. Số mã đóng cửa trên
tham chiếu hai sàn là 101 mã so với tổng số giảm 282 mã. Nhìn chung ở phiên nay, thị trường giảm mạnh bắt
nguồn từ áp lực giải chấp là chủ yếu. Tuy nhiên điểm tích cực là dòng tiền đã trở lại thị trường, lòng tham đã
được kích thích khi giá giảm thể hiện qua thanh khoản đã tăng lên. Và việc đóng cửa ở ngưỡng hỗ trợ 555
điểm phần nào sẽ giúp tâm lý tạm thời bớt bi quan hơn và áp lực bán ra trong phiên tới tạm thời được giảm
bớt. 

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.




