
Theo kết quả kinh doanh tháng 4/2014, mà CTCP cao su
Đồng Phú (DPR) vừa công bố, DPR tiêu thụ được 666
tấn mủ cao su, với giá bình quân 42,5 triệu đồng/tấn. Với
kết quả này, tháng 4/2014, DPR chỉ đạt gần 29 tỷ đồng
d h th 8 tỷ đồ LNTT iả h ới á hỉ tiê

Quí I, HAR đạt 27,8 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2,4 lần
so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 5,57 tỷ đồng, tăng
mạnh so với 2,4 tỷ đồng quý 1/2013. Cuối quý I, hàng tồn
kho của HAR chỉ có 104 triệu đồng, toàn bộ là công cụ,
dụng cụ. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 64,5 tỷ
đồng, tăng 5 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Mặc dù lợi
nhuận quý I có sự tăng trưởng nhưng dòng tiền từ hoạt
động kinh doanh của HAR âm 17,7 tỷ đồng.

Năm 2014, HVG đặt kế hoạch tổng sản lượng cá nguyên
liệu là 200 ngàn tấn, tổng sản lượng chế biến là 115 ngàn
tấn, xuất khẩu 100 ngàn tấn. Theo đó, doanh thu đạt
14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, tăng
139,6% so với thực hiện năm 2013. Công ty dự kiến trả
cổ tức 10% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu. Trong
tháng 3 vừa qua, HVG đã nâng tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty
AGF và VTF lần lượt lên 74,89% và 61,21%. Theo HVG,
năm 2014, hai công ty này sẽ mang về lợi nhuận cao cho
HVG. 

Ngân hàng Nhà nước thông báo, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng áp dụng cho
ngày hôm nay 9/5 là 21.036 đồng. Tỷ giá niêm yết tại Sở giao dịch NHNN là 21.100 –
21.246 đồng (mua – bán), không thay đổi kể từ năm ngoái. Tại các ngân hàng thương
mại, tỷ giá hôm nay được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 5 - 20 đồng so với ngày hôm

C thể Vi ti b k á iê ết USD t i 21 075 21 120 đồ tă 15 đồ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Điều tra năng lực sản xuất của của 20 nhóm sản phẩm công nghiệp Năm 2014, HVG lên kế hoạch tăng gần 140% lãi

Các ngân hàng đồng loạt nâng giá USD

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3814/QĐ-BCT về việc điều tra năng lực
sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp, thực hiện từ ngày
1/7 - 30/8/2014. Đối tượng điều tra là các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, các
cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật
Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất công nghiệp và trực tiếp sản xuất ra các sản
phẩm công nghiệp thuộc Danh mục sản phẩm điều tra. Cuộc điều tra được thực hiện ở
63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi toàn quốc với 20 nhóm sản
phẩm công nghiệp như: than, dầu thô, dầu mỏ, khí tự nhiên, thịt hộp, thủy sản đóng
hộp, rau quả đóng hộp, dầu mỡ thực vật chế biến, sữa, đường, rượu, bia, vải dệt…

Quý I, HAR lãi hơn gấp đôi cùng kỳ

DPR: lợi nhuận sụt giảm mạnh trong tháng 4
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Vụ Thị trường Châu Âu cho biết, trong những năm gần đây, Vương quốc Anh luôn là
một trong những thị trường xuất siêu cho hàng hóa Việt Nam, có tổng kim ngạch XNK
lớn so với các thị trường khác trong EU. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, 3
tháng đầu năm 2014 tổng kim ngạch XNK Việt Nam - Anh đạt 967,2 triệu USD, giảm
2,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK của Việt Nam sang Anh là 807,2 triệu
USD (giảm 5,54%) và NK đạt 159,9 triệu USD (tăng 20,5%). Trong năm 2013, giá trị XK
của Việt Nam sang Anh đạt 3,69 tỷ USD, tăng 21,94%; giá trị NK của Việt Nam từ Anh
đạt 573,27 triệu USD, tăng 5,7%.

Xuất siêu sang Anh đạt 647 triệu USD 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Dù không có thay đổi nào trong chính sách tháng 5 nhưng Chủ tịch ECB để ngỏ khả
năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa trong tháng 6 nếu cần thiết. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ
giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 79,433 điểm. Chỉ số đô la WSJ - theo dõi
tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - tăng lên 72,56 điểm. Euro giảm so với
USD, giao dịch ở 1,3851 USD/EUR so với 1,3910 USD/EUR của phiên chốt ngày 7/5.
Theo FactSet, đây là mức giá thấp nhất kể từ ngày 29/4. USD giảm so với yên, giao
dịch ở 101,57 JPY/USD.
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Euro giảm khi ECB phát tín hiệu nới lỏng tiền tệ vào tháng 6

Ngày 9/5, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,8%
trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này thấp hơn so với dự báo của
Bloomberg là 2,1% và lạm phát của tháng 3 là 2,4%. Chỉ số giá sản xuất giảm 2% trong
tháng 4, đánh dấu tháng giảm thứ 26 liên tiếp sau đợt giảm 2,3% của tháng 3. Mức
giảm này cao hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế là 1,9%. Chỉ số giá sản
xuất của Trung Quốc đã có đợt giảm dài nhất kể từ năm 1997. Lạm phát và giá sản
xuất tiếp tục giảm thấp, thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các biện pháp nới lỏng nếu kinh
tế suy thoái sâu hơn. �

-2.58

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

doanh thu, 8 tỷ đồng LNTT, giảm mạnh so với các chỉ tiêu
tương ứng trong tháng trước là 70,4 tỷ đồng và 27,2 tỷ
đồng. Lũy kế đến hết tháng 4/2014, DPR đạt 193,7 tỷ
đồng doanh thu; LNTT ước đạt 60,6 tỷ đồng, thấp hơn
đáng kể so với 90,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.
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CTCP Nhiệt Điện Phả Lại (PPC) vừa công bố kết quả
kinh doanh quý 1, với LNST đạt 221 tỷ đồng, giảm 77%
so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mức kế hoạch 400 tỷ
đồng lợi nhuận thì Công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch.
Giải trình về việc lợi nhuận giảm 77% so với cùng kỳ,
PPC cho biết, do Công ty không còn được “hưởng lợi” từ
yếu tố biến động tỷ giá như cùng kỳ năm ngoái. Riêng
quý I/2013, PPC ghi nhận hơn 550 tỷ đồng từ việc chênh
lệch tỷ giá JPY/VND. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong bốn tháng đầu năm 2014, hàng nông lâm
thủy sản của VN xuất khẩu ước đạt 7,0 tỉ USD, chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất
khẩu, tăng 14,0% so với cùng kỳ năm 2013 (tăng tương đương 865 triệu USD). Tuy
nhiên, so với cùng kỳ, giá bình quân xuất khẩu của nhiều mặt hàng như cà phê, cao su,
sắn và sản phẩm từ sắn suy giảm (cao su giảm đến 24,9%). Do ảnh hưởng của giá
xuất khẩu như trên đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản giảm tới
khoảng 207 triệu USD. Cũng theo Bộ Công thương, trong bốn tháng đầu năm 2014,
xuất khẩu của VN sang hầu hết các khu vực thị trường đều tăng. Như thị trường châu
Á tăng khoảng 13,6%

Dow Jones 16,550.97

Việt Nam mất 207 triệu USD vì giá xuất khẩu nông sản giảmPPC lãi 221 tỷ đồng trong quý I/2014

Lạm phát Trung Quốc thấp nhất 18 tháng

qua. Cụ thể, Vietinbank sáng nay niêm yết USD tại 21.075 – 21.120 đồng, tăng 15 đồng
mua vào và 5 đồng bán ra so với cùng thời điểm này sáng qua. Tỷ giá tại Vietcombank
tăng 5 đồng, niêm yết tại 21.085 – 21.125 đồng/USD. Giá USD của BIDV trong khi đó
tăng 10 đồng, lên 21.080- 21.120 đồng/USD. Ngân hàng Eximbank sáng nay tăng giá
mua USD 5 đồng nhưng giá bán lại tăng 15 đồng, lên 21.060 – 21.130 đồng/USD...
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HNX Index đứng ở mức 74 19 điểm tăng 2 54 điểm (3 54%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 542,46 điểm, tăng 15,37 điểm (2,92%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 118,856 triệu đơn vị, trị giá 1.716,02 tỷ
đồng. Toàn sàn có 162 mã tăng, 84 mã giảm và 58 mã đứng giá.
Phiên hôm nay trong nhóm VN-30 chỉ có 4 mã giảm là CII, REE, FPT
và HSG. Trong đó, mã CII tiếp tục giảm sàn và còn dư bán sàn hơn
1,36 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, hàng loạt các cổ phiếu trụ cột
trên sàn HOSE như GAS, VNM, BVH, MSN… đã bứt phá mạnh và
giúp nới rộng sắc xanh của chỉ số VN-Index. Khép phiên giao dịch,
GAS tăng tới 5.000 đồng lên 9.700 đồng/CP. VNM tăng 5.000 đồng
lên 130.000 đồng/CP. MSN tăng 3.000 đồng lên 90.000 đồng/CP. Ở
nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, mã FLC giảm mạnh 300 đồng xuống
8.600 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt tới 21 triệu
đơn vị. Bên cạnh đó, mã ITA tăng 100 đồng lên 7.600 đồng/CP và
cũng khớp được 8,54 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

162

15.37

43

THỨ HAI
12/05/2014

118,856,310

1,716.02

84

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

542.46

NHẬN ĐỊNH  

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 đứng ở mức 74,19 điểm, tăng 2,54 điểm (3,54%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,043 triệu đơn vị, trị giá 568,43 tỷ đồng.
Toàn sàn có 182 mã tăng, 54 mã giảm và 138 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30 chỉ có 2 mã giảm giá là SHS và HUT. Ở chiều ngược
lại, hàng loạt các mã có tính dẫn dắt như SHB, PVS, VND, VCG,
ACB… đều đã tăng giá. Mã VND và PVX đã được kéo lên mức giá
sàn. Khép phiên giao dịch, PVX khớp lệnh 8,84 triệu đơn vị, còn VND
khớp hơn 3,25 triệu đơn vị. Tương tự, mã SHB tăng 400 đồng lên
8.600 đồng/CP và cũng đã khớp được hơn 8,18 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,6 triệu đơn vị và bán ra 5,1
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.762.950 đơn vị (chiếm 20,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 3.345.700 cổ phiếu và bán ra 51.390 cổ phiếu,
trong đó mã SHS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 31.200
đơn vị (chiếm 0,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
1.000 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên bán tháo trước đó thì tâm lý nhà đầu tư tạm
thời được trấn an sau khi những chuyên gia khuyến
cáo nhà đầu tư bình tĩnh và UBNN cảnh bảo về tình
trạng thao túng thị trường gây ra tâm lý lo sợ cho đám
đông. Diễn biến trái ngược hẳn phiên hôm qua với việc
hình thành đồ thị đi lên từ đầu phiên tới cuối phiên sau
ít phút giằng co buổi sáng. Thị trường đã lấy lại được
gần một nửa số điểm đã mất hôm qua nhờ tăng giá ở
những cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VNM, MSN,
BVH. Thanh khoản ở phiên nay tuy giảm so với phiên
hôm qua nhưng ở mức đáng khích lệ đối với phiên
phục hồi này. Với cây nến xanh thân dài phiên nay
phần nào giải tỏa tâm lý bi quan ở thời điểm này. Tuy
nhiên các chỉ báo còn lại chưa cho tín hiệu mới về xu
thế khi MACD vẫn giảm và gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu. Trong khi dải Bollinger vẫn mở rộng
xuống phía dưới. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư chưa
thực sự ổn định, do đó rủi ro đà giảm vẫn chưa dừng
lại khi cầu vẫn thận trọng.  
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Ghi nhận sự phục hồi khá tốt khi đóng cửa ở mức cao
trong ngày, HNX-index chốt phiên tại 74.19 điểm, tăng
2.54 điểm, tương đương tăng 3.54% so với phiên
trước. Thanh khoản giảm so với phiên trước với khối
lượng chỉ hơn 65 triệu đơn vị. Hiện tại HNX-index đã
lấy lại được một nửa số điểm đã mất ở phiên hôm qua.
Tuy nhiên các chỉ báo hiện tại chưa đem đến tín hiệu
tích cực cho xu thế hiện tại. Các chỉ báo kỹ thuật cho
tín hiệu tiêu cực khi MACD tiếp tục giảm mạnh và và
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. Trong khi
MFI lại vẫn trong vùng quá bán cho thấy dòng tiền
chưa có tín hiệu trở lại thị trường. Ở giai đoạn bất ổn
về tâm lý cũng như thông tin, chúng tôi không đưa ra
các ngưỡng hỗ trợ, thị trường cần mất vài phiên để ổn
định tâm lý và mức giảm sâu có thể còn tiếp tục. Dự
báo trong tuần kế tiếp, áp lực bán gia tăng khi giá tăng
nếu cầu vẫn chưa được cải thiện.  
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Mạnh
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Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 9/5, thị trường chứng khoán biến động nhẹ, chỉ số chuẩn chứng khoán khu
vực đối diện với đà giảm tuần khi cổ phiếu các hãng khai thác và sản xuất nguyên liệu sụt giảm xóa mờ đà
tăng của cổ phiếu nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, cổ phiếu của tập đoàn NTT Data Corp., hãng
dịch vụ máy tính, suy yếu 1,4% giá trị tại thị trường Tokyo sau khi công bố lợi nhuận kém khả quan. Đồng thời,
cổ phiếu của Miner BHP Billiton Ltd. cũng thoái lui 1,1% giá trị tại thị trường Sydney. Trong khi đó, cổ phiếu
của công ty Envestra Ltd. lại bật tăng mạnh 19% giá trị sau khi tỷ phú Li Ka-shing của tập đoàn Cheung Kong
Group tham gia vào cuộc đấu của các nhà phân phối khí đốt nước Úc với giá tham chiếu thầu ở ngưỡng 2,4
tỷ đô la Úc (tương đương khoản tiền 2,3 tỷ USD). Song song, cổ phiếu của hãng Amorepacific Corp. cũng
khởi sắc 10% giá trị tại thị trường Seoul sau khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc da trên công bố lợi nhuận
tăng trưởng vượt ước tính. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,6% lên 137,65 điểm tại Hồng Kông
với cổ phiếu của 9/10 lĩnh vực trong chỉ số tăng giá. Cập nhật lúc 9:50 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á
Thái Bình Dương biến động nhẹ tại mức điểm 137,74. Tính tới thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán khu
vực đã thoái lui 0,5% giá trị trong tuần này. Hiện, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hong Kong vẫn đang
giữ vị trí thị trường có 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. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản và chỉ số NZX 50 của New Zealand cùng biến động nhẹ. Trong khi đó,
chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2% còn chỉ số S&P/ASX 200 của Úc ngược chiều giảm 0,6% giá trị.
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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 giao dịch hoảng loạn hôm qua, nhà đầu tư đã phản ứng một cách tích cực ở phiên nay với sắc
xanh bao trùm bảng điện tử và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực kéo cả 2 sàn. Cả 2 sàn đã lấy lại được
một nửa số điểm để mất hôm qua cùng với thanh khoản không sụt giảm quá mạnh như những phiên phục hồi
trong tháng 4 vừa qua, đây là điểm khác biệt ở những phiên hồi so với tháng trước. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu
tư vẫn chưa thực sự ổn định, do đó rủi ro trong ngắn hạn vẫn rất lớn. 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VNM, MSN, BVH, VIC..đồng loạt tăng điểm với mức tăng mạnh đã kéo
chỉ số trên sàn này một cách dễ dàng. Độ rộng tăng điểm trên 2 sàn cũng khá tốt, tuy mức tăng mạnh chủ yếu
tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, các mã còn lại chủ yếu chỉ đủ xanh. Cả 2 sàn có 344 mã tăng giá và
chỉ 86 mã giảm giá. Đây là điểm tích cực cho tâm lý nhà đầu tư trong tuần kế tiếp. Bên sàn HNX, nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn và dẫn dắt đồng loạt tăng điểm với mức tăng khá tốt như PVS, PVX, VND, SHB, VCG,
SCR…Điểm đáng lưu ý ở phiên nay là giao dịch của khối ngoại khi khối này tiếp tục mua ròng ở phiên nay,
tuy quy mô giao dịch ở phiên nay giảm bẳng một nửa so với phiên hôm qua nhưng cũng phần nào hỗ trợ tâm
lý cho nhà đầu tư trong nước. Nhóm cổ phiếu được mua mạnh nhất vẫn là bluechips như VIC, GAS,
MSN,…Nhìn tổng thể cả lực cầu và mức tăng ở phiên nay là khá tốt, phản ánh tâm lý nhà đầu tư tạm thời
được giải tỏa, cùng với lực cầu giá thấp quay trở lại hỗ trợ cho thị trường có đà tăng duy trì từ đầu phiên tới
cuối phiên. Bên cạnh đó, áp lực bán ra ở phiên nay không lớn do giá giảm nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi chưa
lạc quan về xu thế hiện tại bởi sự bất ổn của chính trị thế giới và xung đột tại biển đông vẫn chưa được giải
quyết. Cùng với tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm này khá yếu nên việc tham gia thị trường trong giai đoạn này
rất nhiều rủi ro. Mặc dù thế, nhiều cổ phiếu đã về vùng giá hấp dẫn có thể kích thích một bộ phận nhà đầu tư
bắt đáy, đây có thể là yếu tố hỗ trợ cho thị trường nếu có sụt giảm tiếp thì mức sụt giảm không quá lớn. 

Với phiên phục hồi hôm nay, đường giá trên Hose đã chui vào trong dải Bollinger. Lực cầu bắt đáy đã giúp chỉ
số phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm ở thời điểm này vẫn khá cao, nên trong ngắn hạn chúng tôi
vẫn khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường ổn định về tâm lý nhà đầu tư và ổn định về thanh khoản
mới tham gia lại. �

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.
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