
ĐHCĐ CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL)
ngày 6/5 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014

doanh thuần trong kỳ của BBC đạt 226,7 tỷ đồng, tăng
5% so với cùng kỳ năm 2013. Nhờ giá vốn hàng bán
giảm 4% xuống 151,4 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng
26%, đạt 75,3 tỷ đồng. Trong khi các chi phí không có
nhiều biến động. Kết quả, lợi nhuận hợp nhất sau thuế
của BBC đạt 13,55 tỷ đồng, tăng 148% so với cùng kỳ,
trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt
11,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 161% so với quý
I/2013.

Doanh thu nghiệp vụ của Công ty Quản lý quỹ Bản Việt
trong quý I/2014 giảm 83% so với quý I/2013 và giảm
96% với quý liền trước. Cụ thể, doanh thu nghiệp vụ của
Công ty trong kỳ chỉ đạt 450,7 triệu đồng, toàn bộ là
doanh thu hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty đạt
7,1 tỷ đồng, cao gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, hơn 5 tỷ đồng là lãi đầu tư tài chính. LNST quý
I/2014 của Công ty vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2013, đạt 3
tỷ đồng.  �

Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 2020 Trong giai

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng mạnhQuản lý quỹ Bản Việt: doanh thu nghiệp vụ quý I giảm
mạnh

Hơn 200 tỷ đồng để tăng thị phần hàng Việt Nam lên 80%

Theo báo cáo về tình hình công nghiệp thương mại của Bộ Công thương, con số cập
nhật đến hết tháng 4-2014 cho thấy bốn tháng qua, VN đã nhập khẩu gần 45,1 tỉ USD,
tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2013. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thấy sản
xuất trong nước có xu hướng khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, có điều đáng lưu ý là nhập
khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng khá mạnh, lên tới gần
26,3 tỉ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu của các doanh nghiệp
này thực tế đã chiếm tỉ trọng 58,3% tổng nhập khẩu cả nước. Trong khi đó, kim ngạch
nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước chỉ khoảng gần 18,86 tỉ USD.
tính chung bốn tháng đầu năm, VN đã xuất siêu khoảng 683 triệu USD.

BCC: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I/2014 tăng
mạnh

RAL nâng cổ tức lên 35%
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Tình trạng nhiều doanh nghiệp (DN) nợ đọng BHXH kéo dài đã gây ảnh hưởng đến
quyền lợi của người lao động (NLĐ). Có trường hợp chủ DN chiếm dụng tiền BHXH
như thực hiện trích trừ tiền BHXH, BHYT của NLĐ nhưng không nộp vào quỹ
BHXH…Cả nước có khoảng 500.000 DN đăng ký thành lập nhưng có trên 300.000 DN
đang hoạt động và chỉ có 150.000 DN tham gia BHXH (50% DN không tham gia
BHXH). Mỗi năm cơ quan BHXH thất thu khoảng 24.000 tỷ đồng tiền chênh lệch mức
đóng BHXH của NLĐ do chênh lệch giữa tiền lương đóng BHXH và thu nhập thực tế
của NLĐ. Hiện nay, khối DN ngoài nhà nước đóng BHXH ở mức 2,8 triệu đồng/tháng

BHXH thất thu khoảng 24.000 tỷ đồng/năm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Bảng Anh tăng vọt so với USD, giao dịch ở 1,6978 USD/GBP từ 1,6870 USD/GBP
trong cuối ngày 5/5. Bảng Anh tăng giá là nhờ số liệu cho thấy hoạt động dịch vụ tại
Anh đang phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế. Số liệu khả quan
như vậy khiến thị trường chú ý hơn tới thời điểm tăng lãi suất lần đầu của Ngân hàng
Anh mặc dù Thống đốc ngân hàng trung ương cho biết, vẫn nên giữ lãi suất ở mức
thấp kỷ lục. Euro tăng lên giao dịch ở 1,3929 USD/EUR từ 1,3876 USD/EUR của phiên
giao dịch cuối ngày 5/5. �
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USD giảm mạnh so với bảng Anh và euro

Bộ Thương mại cho biết, thâm hụt thương mại giảm 3,6% xuống 40,4 tỷ USD so với
tháng trước đó là 41,9 tỷ USD. Doanh số bán hàng cho nước ngoài tăng 2,1% lên mức
cao kỷ lục do nhu cầu về máy bay, ôtô và nhiên liệu tăng cao. Số liệu này càng chứng
tỏ nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý II. Thâm hụt thương mại giảm cho thấy,
sự phục hồi trong nhu cầu của thế giới sẽ thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển. Giá trị xuất
khẩu tăng lên 193,9 tỷ USD so với 190 tỷ USD trong tháng 2 nhờ nhu cầu lên cao kỷ
lục của Canada, Hàn Quốc và các nước thuộc khu vực thương mại CAFTA-DR 
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ngày 6/5 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014
với chỉ tiêu doanh thu 2.356 tỷ đồng, LNTT tối thiểu 65 tỷ
đồng. Năm 2013, RAL đạt trên 116 tỷ đồng lợi nhuận,
vượt 65% kế hoạch nên Công ty đã điều chỉnh nâng cổ
tức năm 2013 từ 30% lên 35%. Kế hoạch cổ tức năm
2014 của RAL là 30%. Ngoài ra, ĐHCĐ đã thông qua việc
sẽ trích 2% LNST năm 2013 để đưa vào Quỹ nghĩa tình
Hoàng Sa - Trường Sa.
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Năm 2013, doanh thu hợp nhất của toàn tập đoàn Mai
Linh tiếp tục suy giảm, đạt 2.758 tỷ đồng, giảm 5% so với
năm 2012. Trong 7 năm gần đây, có tới 6 năm Mai Linh bị
lỗ ròng. Tính đến 31/12/2013, lỗ lũy kế của Mai Linh đã
lên đến 504 tỷ đồng. Trong năm 2013, Mai Linh đã
chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu cho quỹ VOF thuộc
VinaCapital, qua đó tăng vốn từ 876 tỷ lên 1.017 tỷ đồng.
Hiện VOF nắm giữ xấp xỉ 14% cổ phần của Mai Linh.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước
ngoài đến năm 2020. Theo đó, có tổng cộng 127 dự án, được chia thành 5 nhóm, gồm:
kết cấu hạ tầng kỹ thuật; kết cấu hạ tầng xã hội; nông nghiệp; bảo quản chế biến; các
lĩnh vực sản xuất - dịch vụ. Trong đó, nhóm dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm 51
dự án thuộc các lĩnh vực: hạ tầng giao thông gồm đường bộ, đường sắt, cảng hàng
không, cảng biển; hạ tầng năng lượng…Về kết cấu hạ tầng xã hội có 20 dự án thuộc
các lĩnh vực như hạ tầng giáo dục và đào tạo; hạ tầng y tế…Các dự án nói trên dự kiến
được Chính phủ chấp thuận đầu tư dưới hình thức PPP, BOT, ODA, 100% vốn ngoại
hoặc liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.

Dow Jones 16,401.02

127 dự án Việt Nam cần kêu gọi vốn ngoại Tập đoàn Mai Linh tiếp tục lỗ, lỗ lũy kế đã vượt 500 tỷ
đồng

Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm nhờ xuất khẩu tăng

động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020. Trong giai
đoạn 2014 – 2020, đề án sẽ thực hiện 4 chương trình gồm hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ
liệu và cập nhật mạng lưới phân phối hàng trên cả nước, triển khai mô hình thí điểm về
điểm bán hàng với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam", xây dựng kho phân phối hàng tại
địa bàn nông thôn, tăng cường hoạt động liên kết trong chuỗi cung ứng hàng nội.Dự
kiến, tổng kinh phí thực hiện đề án trên khoảng 228,93 tỷ đồng. Với đề án, Chính phủ
kỳ vọng, đến năm 2020 có thể tăng thị phần hàng nội có thế mạnh tại các kênh phân
phối lên trên 80%. 
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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HNX Index đứng ở mức 76 56 điểm tăng 0 01 điểm (0 01%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 559,97 điểm, tăng 4,86 điểm (0,88%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 52,417 triệu đơn vị, trị giá 895,41 tỷ đồng.
Toàn sàn có 115 mã tăng, 99 mã giảm và 90 mã đứng giá. Đáng chú
ý, sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp, mã BVH đã bất ngờ được kéo
lên mức giá trần trong phiên hôm nay và còn dư mua giá trần tới gần
400 nghìn đơn vị. Trong khi đó, mã CII vẫn bị kéo xuống mức giá sàn
và còn dư bán giá sàn hơn 1,75 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các cổ
phiếu lớn như GAS, BID, VNM, MSN, VCB, VIC… đã hồi phục và kéo
chỉ số VN-Index tăng điểm khá mạnh. Trong đó, mã MSN tăng tới
2.000 đồng lên 93.500 đồng/CP. VIC tăng 1.000 đồng lên 64.500
đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 76,56 điểm, tăng 0,01 điểm (0,01%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 35,659 triệu đơn vị, trị giá 319,73 tỷ đồng.
Toàn sàn có 99 mã tăng, 94 mã giảm và 183 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, các cổ phiếu trong nhóm HNX-30 phân hóa rất mạnh, điều
này đã góp phần khá lớn khiến chỉ số HNX-Index giằng co đi ngang
trong phiên hôm nay. PVX giảm 100 đồng xuống 4.800 đồng/CP và có
khối lượng giao dịch mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 4,37 triệu đơn vị.
Tiếp sau đó, mã SHB cũng giảm 100 đồng xuống 8.700 đồng/CP và
cũng khớp hơn 3,1 triệu đơn vị. Trong khi đó, sắc xanh đã trở lại với
các mã như ACB, BCC, PVS… Khép phiên giao dịch, PVS tăng 400
đồng lên 25.400 đồng/CP và khớp hơn 1,5 triệu đơn vị. Mã HMH
được kéo lên mức giá trần và chỉ còn dư bán giá trần 6.200 đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,5 triệu đơn vị và bán ra 2,7
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
917.780 đơn vị (chiếm 24,8% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 576.980 cổ phiếu và bán ra 261.216 cổ phiếu.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau 2 phiên giảm mạnh trước đó, sàn Hose phiên nay
đã có phiên phục hồi kỹ thuật. Chốt phiên, Vn-Index
ghi được 4.86 điểm. Đây cũng là mức giá đóng cửa tốt
trong phiên. Tuy nhiên thanh khoản tiếp tục sụt giảm
mạnh. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, VNM,
MSN, VIC, GAS đồng loạt tăng điểm là động lực chính
giúp kéo chỉ số. Kết thúc phiên với cây nến xanh thân
ngắn không làm thay đổi xu thế hiện tại trên 2 sàn. 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. Phiên phục hồi hôm nay vẫn được
đánh giá là phiên phục hồi kỹ thuật với ngưỡng hỗ trợ
tiếp theo là 540 điểm. 
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Đà giảm đã tạm thời chững lại bằng một phiên phục
hồi nhẹ cuối phiên. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.01
điểm lên 76.56 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh
bằng một nửa phiên hôm qua cho thấy sự thận trọng
còn bao trùm. 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. 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
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Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 7/5, thị trường chứng khoán châu Á ngập trong sắc đỏ, chỉ số chuẩn chứng
khoán khu vực thoái lui từ mức cao 2 tuần, cùng với đà giảm mạnh của chứng khoán Nhật Bản khi đồng Yen
tăng giá làm giảm triển vọng lợi nhuận của các hãng xuất khẩu. Cụ thể, cổ phiếu của đơn vị sản xuất hàng
điện tử tiêu dùng của Nhật Bản với hơn 50% doanh thu tới từ phân khúc hàng xuất khẩu – Panasonic Corp.
cắm đầu giảm 3% giá trị. Cùng chiều, cổ phiếu của công ty Idemitsu Kosan Co., một đơn vị chế tác dầu, thoái
lui 6,5% giá trị tại thị trường Tokyo – dẫn dầu đà giảm của thị trường chứng khoán châu Á sau khi ban điều
hành hãng này đưa ra dự báo lợi nhuận ròng khó đạt được như kì vọng. Cùng ngập trong sắc đỏ với 6,7% giá
trị mất đi tại thị trường Sydney là cổ phiếu của tập đoàn Lynas Corp., sau khi công bố trì hoãn thanh toán nợ
và kế hoạch bán cổ phiếu. Cập nhật lúc 10:20 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương suy yếu
0,9% giá trị, về mức 137,68 điểm, thị trường chứng khoán Nhật Bản, Hong Kong, Hàn Quốc đã mở cửa trở lại
sau kì nghỉ lễ. Hiện tại, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hong Kong đã thiết lập đà giảm mạnh nhất kể từ
đầu năm, dựa trên theo dõi 24 thị trường phát triển của hãng tin Bloomberg, do sự tăng giá của đồng Yen và
quan ngại về tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Dẫn ý kiến giám đốc nghiên cứu chiến lược
đầu tư của công ty Perpetual Ltd. có trụ sở tại Sydney, ông Matthew Sherwood cho biết: “Các nhà đầu tư vẫn
cần hết sức thận trọng.” Ông nói: “Họ đã quyết định vài lệnh chốt lời khi dự cảm thị trường khả quan.” Lúc
này, chỉ số Topix của Nhật Bản đã mất đi tới 1,9% giá trị khi đồng yen neo ở ngưỡng 101,62 yen/usd – mức
cao 3 tuần của đồng tiền này. Đồng thời, chỉ số NZX 50 của New Zealand và chỉ số Straits Times của
Singapore cùng mất đi 0,2% giá trị. Song song, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,7% và chỉ số Kospi của
Hàn Quốc thoái lui 0,4% giá trị. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 tiếp tục mất đi 0,1% sau khi giảm
0,9% giá trị ngày hôm qua.

NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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 hai phiên giảm mạnh liên tiếp, đà bán đã tạm chững lại ở phiên nay với sự phục hồi của nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn giúp Vn-Index tăng tốt hơn HNX-Index. Thanh khoản trên cả 2 sàn sụt giảm mạnh so với phiên
hôm qua, chỉ bằng một nửa, trong điều kiện mặt bằng giá không cải thiện mấy. Điều này cho thấy xu thế điều
chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại, và phiên phục hồi kỹ thuật này không thể kéo dài nếu cầu vẫn duy trì thận
trọng như phiên nay. 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, GAS, MSN, VIC, VNM đồng loạt tăng điểm là động lực chính giúp kéo
chỉ số. Tiêu biểu trong nhóm này có cổ phiếu BVH tăng trần cuối phiên nhờ lực mua mạnh của khối ngoại.
Giao dịch của khối ngoại chiếm tới hơn 25% thanh khoản của mã này. Đây cũng là phiên mua ròng của khối
ngoại với giá trị mua vào tăng mạnh so với phiên hôm qua, trong khi khối lượng thì chỉ tăng nhẹ. Điều này cho
thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phiên nay được khối ngoại chú ý tới và khối ngoại là động lực chính giúp
nhóm này tăng điểm. Ở phiên nay thị trường vẫn có sự phân hóa khá rõ khi dòng tiền tập trung vào cổ phiếu
cơ bản nhiều hơn và một số mã dẫn dắt trên sàn HNX. Tuy nhiên, giao dịch khá yếu ở toàn sàn với tốc độ
khớp lệnh chậm chạp đã đem đến lo ngại cho xu thế trong thời gian tới. Nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong thời
gian qua vẫn chịu áp lực bán ra mạnh hơn trong khi lực cầu chưa trở lại giúp đà giảm của nhóm này nhanh
hơn. Phiên nay có mã CII bị bán mạnh do là ngày chốt GDKHQ mua trái phiếu chuyển đổi với dư bán giá sàn
gần 2 triệu đơn vị đến cuối phiên, trong phiên chỉ khớp hơn 200k cổ phiếu, mức thấp nhất từ đầu năm tới nay
của mã này. Phiên phục hồi kỹ thuật hôm nay đã được dự tính trước và như kỳ vọng của nhà đầu tư trong
trạng thái giao dịch ảm đạm. Nhịp điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại trên cả 2 sàn. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại
với Vn-Index là 555 điểm, tuy nhiên ngưỡng này không có vai trò hỗ trợ tốt cho đường giá trong giai đoạn hiện
tại. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo với Vn-Index là 540 điểm và HNX-Index là 75-76 điểm.

Khi dấu hiệu về cầu chưa có tín hiệu cải thiện, thậm chí tiếp tục sụt giảm là lực cản rất lớn cho đà phục hồi
của thị trường. Thêm vào đó áp lực giải chấp cũng chưa dừng lại khi tâm lý bi quan đang chiếm ưu thế.
Chúng tôi kỳ vọng thị trường sớm cân bằng tại ngưỡng 540 điểm. Trường hợp ngưỡng 540 điểm bị xuyên
thủng thì xu thế tăng trung hạn bị đe dọa. �

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.




