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Theo các doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô đã tăng trưởng trở lại,
bước đầu có tín hiệu khởi sắc hơn. Tính đến hết quý I/2014, đã có 30.027 xe được bán
ra trên toàn thị trường. Trong đó, lượng xe lắp ráp trong nước là 21.488 chiếc và lượng
xe nhập khẩu là 8.539 chiếc. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, lượng ô tô nhập
khẩu trong tháng 4 vừa qua ước đạt khoảng 5.000 chiếc, trị giá 130 triệu USD và cộng
dồn 4 tháng đầu năm nay, mức nhập khẩu ô tô đạt 15.000 chiếc, trị giá 329 triệu USD,
tăng 53,4% về lượng và 76,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 4, lượng ô tô nhập khẩu ước đạt khoảng 5.000 chiếc 

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

Xuất khẩu giày dép nhiều khả năng đạt mục tiêu 12 tỷ USD ACB: Nợ xấu quý I vọt lên 3,27%, lãi giảm gần 20%

Dự kiến truy thu thuế hơn 125 tỷ đồng từ 1 DN FDI

Tổng cục thống kê cho biết, xuất khẩu giày dép trong 4 tháng đầu năm tăng gần 22%
so với cùng kỳ năm ngoái, lên 2,9 tỉ USD. Hiện, nhiều doanh nghiệp đã nhận được đơn
đặt hàng trong 6 tháng tới. Mục tiêu xuất khẩu giày dép của Việt Nam năm nay đạt 12 tỉ
USD có khả năng đạt được. Từ đầu năm đến nay, tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất
khẩu trung bình mỗi tháng đạt hơn 20%, nhờ vào sự gia tăng tiêu thụ và cải thiện mức
sống ở các nước trên thế giới, đáng chú ý nhất tại thị trường châu Âu. Mức thuế đối với
xuất khẩu giày dép sản xuất tại Việt Nam đã giảm từ gần 7,7% đến ít nhất 4%, do đó
làm tăng khả năng cạnh tranh của giày dép Việt Nam tại thị trường EU.

Quý II/2014, INN sẽ tăng vốn lên 108 tỷ đồng

Năm 2014, TPC dự kiến LNST giảm 30%

Ngày 19/5 tới, Công ty INN sẽ chốt danh sách cổ đông để
triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng
vốn điều lệ. Dự kiến, INN sẽ hoàn tất đợt tăng vốn lên 108
tỷ đồng trong quý II/2014. Toàn bộ lượng vốn huy động
được từ đợt phát hành này, INN sẽ giải ngân trong quý
III/2014, để mua 2 dây chuyền máy in của Đức, trong đó
dành 12 tỷ đồng cho mua dây chuyền Flexo 8 màu, còn lại
là đầu tư cho máy in Offset R700.

Quý 1, tổng lợi nhuận trước thuế của ACB là 318 tỷ đồng,
thấp hơn 76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013, tương
đương giảm 19,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng,
giảm so với hơn 307 tỷ đồng cùng kỳ. Hết quý I/2014,
ACB đã đạt được 26,7% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Thu
nhập lãi thuần ACB đạt 1.054 tỷ đồng, giảm 14,3% so
cùng kỳ 2013. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh
doanh lãi hơn 105 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với kết quả quý
I/2013. 

Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan TP.HCM vừa kết thúc kiểm tra sau
thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với một công ty 100% vốn nước ngoài. Kết quả
dự kiến truy thu trên 125 tỷ đồng tiền thuế. Số thuế dự kiến truy thu nêu trên từ các lô
hàng nhập khẩu của công ty này trong 5 năm (từ năm 2008-2012), với 252 bộ hồ sơ vi
phạm. Theo kết quả kiểm tra, rà soát, những sai sót được lặp đi, lặp lại tại nhiều tờ khai
t ột thời i dài ố tiề th ế t th lớ ê C Hải TP HCM đã bá á

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) tiếp tục đặt kế hoạch
kinh doanh suy giảm 2 năm liên tiếp so với thực hiện năm
trước. Cụ thể, năm 2014, mục tiêu doanh thu bao bì 447,5
tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, giảm lần lượt 8%
và 30%, cổ tức theo đó cũng giảm 2%, còn 8%. Ông
N ễ Vă Hù Chủ tị h HĐQT TPC h biết khi
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Năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần
và Hàn Quốc 10 lần. Ngay cả với các nước láng giềng ASEAN có mức thu nhập trung
bình như Malaysia thì Việt Nam cũng chỉ bằng 1/5 và bằng 2/5 của Thái Lan. Đáng chú
ý hơn là tốc độ tăng năng suất lao động tại Việt Nam cũng bị giảm mạnh. Trong giai
đoạn 2002-2007, năng suất lao động tăng trung bình 5,2% mỗi năm - mức cao nhất
trong khu vực. Tuy nhiên, kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, tốc độ
tăng năng suất trung bình hàng năm của Việt Nam chỉ còn 3,3%. Một trong những
nguyên nhân của vấn đề chính là kỹ năng, tay nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của
doanh nghiệp.

Dow Jones 16,583.34

Năng suất lao động Việt Nam thấp hơn 15 lần so với Singapore PPC lãi 221 tỷ đồng trong quý I/2014

Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 3

trong một thời gian dài, số tiền thuế truy thu lớn, nên Cục Hải quan TP.HCM đã báo cáo,
xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trước khi ban hành quyết định ấn
định, truy thu thuế đối với doanh nghiệp theo kết quả kiểm tra sau thông quan.

Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT TPC cho biết, sau khi
chia cổ tức năm 2013 là 10% thì TPC chỉ còn hơn 1 tỷ
đồng lãi do thanh toán cổ tức chiếm tới 91% lợi nhuận sau
thuế.

41.74

S&P 500

CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB báo cáo lợi nhuận tăng lên
10 tỷ đồng trong quý I/2014. Kết quả này gấp 5,5 lần cùng
kỳ năm ngoái và bằng nửa lợi nhuận của cả năm 2013.
Đặc biệt, trong quý I/2014 Công ty đã có thêm 1 khoản 3,3
tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng
khoán. Ngoài ra, Công ty tăng gấp đôi doanh thu từ hoạt
động quản lý danh mục đầu tư so với quý I/2013 lên 1,6 tỷ
đồng. Cuối năm 2013, Công ty đã tăng vốn điều lệ gấp
đôi, lên mức 200 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Dự trữ ngoại hối - Gánh nặng lớn với Trung Quốc

Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công bố rằng, thặng dư tài khoản vãng lai là 116,4 tỷ yên,
thấp hơn nhiều so với dự báo trung bình của Bloomberg News là 347,7 tỷ yên. Nhập
khẩu tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013 và xuất khẩu tăng 6,2% trong khi thu nhập
chính từ đầu tư nước ngoài tăng 1,6%. Người tiêu dùng chủ yếu chi tiêu vào các mặt
hàng như tủ lạnh máy tính trong tháng 3 trước khi thuế giá trị tăng lên 3 điểm %, thúc
đẩy hoạt động nhập khẩu vốn đang tăng mạnh do yên suy yếu và việc đóng cửa các
nhà máy hạt nhân đẩy giá năng lượng lên cao. 
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9,626.09

14,149.52

Kho dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc tăng 130 tỷ USD trong quý I lên mức kỷ
lục 3,95 nghìn tỷ USD. Ngân hàng trung ương Trung Quốc từng cam kết sẽ duy trì dự
trữ ngoại hối ở mức hợp lý bằng cách hạn chế can thiệp vào thị trường tiền tệ. Ông Lý
Khắc Cường nhận định, xét từ góc độ của Trung Quốc, các cơ quan kiểm soát nền kinh
tế vĩ mô có thể sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn nếu hoạt động thương mại
chung bị mất cân bằng. Lạm phát của Trung Quốc đã chậm lại do nền kinh tế rơi vào
suy thoái nhưng giới phân tích đã chỉ ra những áp lực dài hạn do chính phủ nới lỏng giá
điện, nước và nguồn lực. 

44.64

-3.49 4,473.79



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

517.05

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,670.63
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99,260,848
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VN-Index dừng lại ở mức 517,05 điểm, giảm 25,41 điểm (-4,68%). Như 
vậy, chỉ số VN-Index đã rơi xuống mức thấp nhất trong 4 tháng. Theo
số liệu của Bloomberg, thước đo mức độ biến động của chỉ số VN-
Index đã tăng lên 30,79 điểm trong phiên này, mức cao nhất kể từ giữa 
năm 2011. Cũng theo Bloomberg, nhà đầu tư nước ngoài đã tận dụng
đợt điều chỉnh này trên thị trường chứng khoán Việt Nam để tăng
cường mua vào với dự đoán đợt giảm này sẽ không kéo dài. Tổng
khối lượng giao dịch đạt 99,261 triệu đơn vị, trị giá 1.670,63 tỷ đồng.
Toàn sàn có tới 239 mã giảm, trong khi chỉ có 24 mã tăng và 41 mã
đứng giá.

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

HNX Index đứng ở mức 70 69 điểm giảm 3 50 điểm ( 4 72%) Tổng
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1,939,050

70.69

TỔNG KL
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 13,6 triệu đơn vị và bán ra 4,7
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 
1.570.720 đơn vị (chiếm 22,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.939.050 cổ phiếu và bán ra 848.600 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 70,69 điểm, giảm 3,50 điểm (-4,72%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 56,965 triệu đơn vị, trị giá 505,04 tỷ đồng.
Toàn sàn có 30 mã tăng, 220 mã giảm và 124 mã đứng giá. Các cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VCG, SHS, PVX, SCR, KLS…
vẫn bị kéo xuống mức giá sàn. Trong đó, SCR vẫn là mã có thanh
khoản mạnh nhất sàn HNX, với khối lượng khớp lệnh đạt 6,77 triệu
đơn vị. Bên cạnh đó, các mã như VND, SHB, PVS, NTP, ACB… cũng
lao dốc mạnh. Mã SHB giảm 600 đồng xuống 8.000 đồng/CP và khớp
được 6,57 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Thị trường quay trở lại tâm lý lo ngại trái ngược hoàn
toàn với phiên thứ 6 tuần trước. Tình trạng bán sàn
hàng loạt cùng sự sụt giảm của cầu đã khiến Vn-Index
đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Chốt phiên, Vn-
Index để mất tới 25.41 điểm xuống 517.05 điểm. Thanh
khoản không cải thiện mấy, giá trị khớp lệnh chỉ đạt
hơn 1400 tỷ đồng. Những lo ngại về vấn đề biển đông
tiếp tục là nguyên nhân khiến thị trường sụt giảm mạnh
ở phiên nay. Tâm lý nhà đầu tư hiện tại vẫn khá bất ổn.
Với phiên giảm mạnh hôm nay thì xu thế tiếp tục xấu đi
rõ rệt khi MACD vẫn giảm mạnh và gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. Trong khi MFI tiếp tục vận
động hẹp và có xu thế giảm vào trong vùng quá bán
cho thấy dòng tiền chưa trở lại thị trường. Cùng với dải
Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới mở đường
cho xu thế giảm. Với phiên hôm nay thì đường giá tiếp
tục trượt xuống phía dưới cùng xu thế giảm của dải
dưới của Bollinger. Các ngưỡng hỗ trợ hiện tại không
đóng vai trò lớn với Vn-Index khi tâm lý bi quan vẫn duy
trì cùng áp lực giải chấp gia tăng. Dự báo xu thế giảm
vẫn còn tiếp diễn. 
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540 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 530 điểm

555 điểm

Mạnh

Yếu

Giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần, đóng
cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên, Vn-Index để
mất 3.5 điểm, tương đương giảm 4.72% xuống 70.69
điểm. Thanh khoản phiên nay ở mức thấp với giá trị
khớp lệnh chỉ đạt hơn 500 tỷ đồng. Số lượng mã giảm
áp đảo trên bảng điện tử với 220 mã giảm, chỉ có 30
mã tăng giá. Xu thế giảm điểm vẫn duy trì trên sàn này
khi MACD tiếp tục giảm mạnh và gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu. Trong khi MFI và RSI vẫn đang
trong vùng quá bán chưa cho tín hiệu dòng tiền trở lại
thị trường. Bên cạnh đó Dải Bollinger tiếp tục mở rộng
xuống phía dưới với độ dốc ngày càng lớn mở đường
cho xu thế giảm giá. Đóng cửa với cây nến đỏ thân dài
thể hiện tâm lý bi quan bao trùm. Với thanh khoản tiếp
tục sụt giảm trong các phiên giảm điểm cho thấy xu thế
giảm điểm vẫn chưa dừng lại. Các ngưỡng hỗ trợ
không đóng vai trò nhiều trong giai đoạn hiện tại. 

80 điểm
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83 điểmMạnh

Trang 3

Trung bình 73 điểm Trung bình

71 điểm

78 điểmYếu

Trung bình

Yếu

Yếu

76 điểm

585 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên đầu tuần nhờ thị trường Trung Quốc tăng mạnh do đồn đoán
chính phủ nước này có thể thực hiện các biện pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán. Hội đồng Nhà nước
Trung Quốc tuần trước cho biết nước này sẽ cho phép tăng tỷ lệ đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào các
công ty niêm yết và tăng hạn mức đối với dòng vốn ngoại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng nước
này cần phải thích nghi với tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức “bình thường mới”, ám chỉ rằng Trung Quốc đang
tự điều chỉnh để quen với tốc độ tăng trưởng thấp hơn, đồng thời muốn gửi đi thông điệp rằng nền kinh tế cần
cải cách. Lúc 15h38 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản
tăng 0,5% lên 477,52 điểm, với 8/10 nhóm ngành tăng giá. Chứng khoán Trung Quốc tăng 2,1%, còn chứng
khoán Hồng Kông tăng 1,8%. Thị trường Nhật Bản lại giảm 0,7% do số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng
lai của nước này giảm trong tháng 3. Chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,4%, chứng khoán New Zealand tăng
0,2%, trong khi chứng khoán Australia giảm 0,2%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 12/05/2014

Những xung đột tại biển Đông tiếp tục leo thang đã khiến tâm lý nhà đầu tư tiếp tục lo sợ. Thêm vào đó áp lực
giải chấp cũng đã khiến thị trường chịu một áp lực bán lớn trong khi cầu lại khá thận trọng. Câu chuyện cầu
yếu vẫn được lặp đi lặp lại suốt hơn 1 tháng qua. Xu thế thị trường tiếp tục xấu đi rõ rệt khi xuyên thủng đường
MA(200). Các ngưỡng hỗ trợ không còn đóng vai trò quan trọng khi tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư vẫn duy
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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.

Xu thế tiếp tục xấu đi, trong điều kiện thanh khoản sụt giảm là yếu tố bất lợi cho những người nắm giữ cổ
phiếu. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài thị trường quan sát, chờ đợi thị trường thực sự
tìm được điểm cân bằng thể hiện qua thanh khoản ổn định trong một khoảng thời gian. 

( ) g g g g g ý g y
trì. 

Trang 4

Kịch bản ngày thứ 5 lại tái diễn sau phiên phục hồi ở cuối tuần trước. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm
thấp nhất trong phiên. Số mã giảm điểm áp đảo trên 2 sàn, cụ thể hai sàn có 262 mã giảm sàn trong số 459
mã giảm giá, trong khi dư bán sàn rất lớn. Tâm lý nhà đầu tư không khác nhiều so với phiên ngày 08/05 khi nỗi
sợ hãi vẫn ngự trị. Mức sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay đã đưa phần lớn khối lượng bắt đáy hôm 08/05 về
trạng thái lỗ, chưa kể những nhà đầu tư đua giá ngày 09/05. Điểm khác biệt ở phiên nay là cổ phiếu MSN là cổ
phiếu duy nhất trong rổ Vn30 tăng giá. Nhờ vậy mà chốt phiên, Vn-Index giảm 25.41 điểm, tương đương giảm
4.68% xuống 517.05 điểm. HNX-Index giảm 3.5 điểm, tương đương giảm 4.72% xuống 70.69 điểm. Thanh
khoản sụt giảm là điều đang lo ngại. Xu thế giảm điểm vẫn còn tiếp diễn khi tâm lý lo sợ vẫn bao trùm cả thị
trường. Bên cạnh đó, với phiên giảm mạnh hôm nay, đường MA(200) chính thức bị xuyên thủng, xu thế tăng
điểm dài hạn bị đe dọa. Câu hỏi đặt ra lúc này là bao giờ thị trường ngừng giảm? vấn đề hiện tại giờ là cầu
yếu, khi cầu yếu, thì trong giai đoạn ngắn áp lực bán có thể được giảm bớt, tuy nhiên nếu duy trì quá lâu thì
lực bán sẽ sớm trở lại để tài khoản trở về trạng thái an toàn hơn là tiền mặt. Thanh khoản ở giai đoạn này rất
bất thường cho thấy trạng thái tâm lý nhà đầu tư liên tục thay đổi. Do đó, thị trường khó có thể cân bằng trong
giai đoạn này. 

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.




