
Trong quý I, do không có hoạt động bất động sản được
ghi nhận, nên QCG chỉ đạt 41,96 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm 65% so với cùng kỳ 2013, trong đó chủ yếu là 
doanh thu từ bán hàng hóa với gần 38 tỷ đồng. Vì vậy, lợi
nhuận gộp cũng giảm 25% xuống còn 10,3 tỷ đồng. Tại
thời điểm cuối quý tiền và tương đương giảm mạnh 47%

Doanh thu thuần quý I của Công ty Cổ phần Tập đoàn
Đức Long Gia Lai DLG đạt 215 tỷ đồng, tăng 105% cùng
kỳ, trong đó doanh thu từ bán hàng hóa là 63 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ không có khoản này và từ bán gỗ-các
sản phầm từ gỗ tăng từ 39,5 tỷ đồng lên 81,5 tỷ đồng,
cùng với đó là 9 tỷ đồng doanh thu từ việc bán 1 phần tòa
nhà Tower. Lãi ròng 17,82 tỷ đồng trong quý I này, trong
khi cùng kỳ lãi vỏn vẹn 1,44 tỷ đồng, trong đó phần dành
cho cổ đông Công ty mẹ là 17,21 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp
nhất VCG đạt 1.588,77 tỷ đồng, giảm 37,06% so với cùng
kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế âm 10,2 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ lãi 72,86 tỷ đồng. Còn theo báo cáo tài
chính công ty mẹ, doanh thu VCG đạt 529,38 tỷ đồng,
giảm 48,32% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau
thuế 44,65 tỷ đồng, giảm 28,24% cùng kỳ.

Sáng 15/5, UBND TP Hà Nội, Sở GTVT phối hợp cùng Bitexco đã tổ chức lễ khởi công
xây dựng tuyến đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An
theo hình thức hợp đồng BT. Tuyến đường thuộc địa phận phường Đại Kim quận
Hoàng Mai; xã Thanh Liệt, xã Tân Triều quận Thanh Trì và phường Phúc La quận Hà
Đông. Dự án gồm 2 tuyến, tuyến số 1 dài 2,5km kết nối giữa điểm đầu tuyến vành đai 3
với điểm cuối thuộc đường 70 (kết nối vào điểm giao cắt với đường Phúc La Văn Phú

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chủ tịch UBND TPHCM: Chính quyền sẽ làm hết sức để bảo vệ DN! Quý I/2014, VCG lỗ hợp nhất hơn 10 tỷ đồng

Hà Nội khởi công tuyến đường BT trị giá 1.475 tỷ đồng

Trong vài ngày qua, đã xảy ra tình trạng nhiều công nhân tại các khu công nghiệp, khu
chế xuất tại TPHCM, Bình Dương lợi dụng biểu tình phản đối Trung Quốc đưa giàn
khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam để gây mất trật tự, đập phá tài sản, làm
thiệt hại đến doanh nghiệp. Sáng nay (15-5), lãnh đạo UBND TPHCM đã gặp gỡ các
hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn nhằm cung cấp thông tin và củng cố
niềm tin về môi trường đầu tư tại thành phố sau khi xảy ra những vụ hỗn loạn tại các
khu công nghiệp ở TPHCM và các tỉnh lân cận.

DLG: Lãi ròng 17 tỷ đồng trong quý I

QCG: Nợ phải trả vượt 4.000 tỷ đồng
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Chiều 14-5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Đạo, phó tổng giám đốc Công ty
Samsung Electronics Việt Nam (Samsung VN), cho biết sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sản
phẩm trong năm nay, với mục tiêu tổng sản lượng thiết bị di động của Samsung Việt
Nam sẽ chiếm 50% thiết bị di động trên toàn cầu. Hiện 97% sản phẩm của Samsung
Việt Nam được tiêu thụ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, còn tỉ lệ bán tại thị trường nội 
địa chỉ đạt 2-5%, tùy từng sản phẩm. Cũng theo ông Đạo, trong thời gian tới Samsung
VN phấn đấu nâng cao tỉ lệ nội địa hóa thay vì mức 30% như hiện nay, đồng thời tiếp
tục phát triển nhà máy ở Thái Nguyên, như tăng số lượng dây chuyền sản xuất và hoàn
thiện cơ sở vật chất. 

Samsung Việt Nam sẽ cung cấp 50% thiết bị di động toàn cầu

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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4,489.38

Trang 1

9,749.62

14,298.21

Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80,060
điểm. Chỉ số đô la WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - giảm
xuống 72.,91 điểm. Bảng Anh giảm xuống giao dịch ở 1,6769 USD/GBP so với phiên
giao dịch kết thúc ngày 13/5 với 1,6829 USD/GBP. Bảng Anh đã tăng khoảng 10% so
với USD trong 12 tháng qua theo FactSet. Thống đốc ngân hàng Anh không đề cập
đến thời điểm ngân hàng sẽ tăng lãi suất và giữ nguyên dự báo về tăng trưởng và lạm
phát. 

-4.77

-11.66

CHÂU ÂU

Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

-107.55

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

DAX

-29.54Nasdaq

2.65

     CAC 40

Bảng Anh giảm do đồn đoán Anh không đổi lãi suất

Chính phủ Nhật Bản cho biết, GDP tăng trưởng ở 5,9% trong quý I, cao hơn so với dự
báo trung bình của các chuyên gia kinh tế trong khảo sát của Bloomberg News. Chi tiêu
tiêu dùng tăng mạnh trong khi đầu tư vốn có bước nhảy vọt lớn nhất từ sau trận động
đất năm 2011. Chi tiêu tiêu dùng tăng 2,1% so với quý IV/2013 và thấp hơn so với mức
2,2% trong quý I/1997 trước đợt tăng thuế giá trị gia tăng năm 1997. Chi phí đầu tư
tăng 4,9% - mức tăng lớn nhất kể từ quý IV/2011. Số liệu này càng chứng tỏ, nền kinh
tế Nhật Bản sẽ có đủ động lực phục hồi sau đợt tăng thuế giá trị gia đầu tháng 4 
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Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

thời điểm cuối quý, tiền và tương đương giảm mạnh 47%
so đầu năm xuống còn 60,5 tỷ đồng. Vì không ghi nhận
doanh thu bất động sản, nên hàng tồn kho vẫn tương với
mức đầu năm là 4.049 tỷ đồng

-22.94

S&P 500

Doanh thu thuần trong kỳ của KBC đạt 153,6 tỷ đồng,
tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2013 là 38,83 tỷ đồng. Lãi
gộp theo đó đạt 73,67 tỷ đồng, cũng tăng mạnh gấp 4,4
lần cùng kỳ (16,7 tỷ đồng). KBC lãi ròng 7,89 tỷ đồng
trong quý I này, trong đó phần lợi nhuận cổ đông Công ty
mẹ là 13,28 tỷ đồng do lợi ích cổ đông thiểu số là -5,39 tỷ
đồng. Tuy lãi nhỏ, nhưng so với khoản lỗ ròng hơn 55 tỷ
đồng của quý cùng kỳ năm trước thì kết quả này là khá
khả quan. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tại thời điểm 12h30, giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn còn 36,25 - 36,55 triệu
đồng/lượng, giảm 100 nghìn đồng mua vào và 200 nghìn đồng bán ra so với đầu giờ
sáng. Tập đoàn DOJI trong khi đó giảm 50 nghìn đồng giá mua và 250 nghìn đồng giá
bán, xuống 36,25 - 36,45 triệu đồng/lượng. Vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu điều
chỉnh tương tự DOJI, xuống 36,26 - 36,45 triệu đồng/lượng. Trong buổi sáng nay, giao
dịch vàng ở thị trường Hà Nội vẫn diễn ra bình thường, không có gì đột biến. Cán cân
mua bán vẫn lệch về phía mua với khoảng 60% người đến giao dịch là mua vàng. Còn
tại Tp. Hồ Chí Minh, giao dịch vẫn sôi động như 3 ngày trước.

Dow Jones 16,613.97

Giá vàng quay đầu giảm 250 nghìn đồng/lượngChi phí tăng, KBC lãi gần 8 tỷ đồng trong quý I

Kinh tế Nhật Bản tăng tốc trong quý I

với điểm cuối thuộc đường 70 (kết nối vào điểm giao cắt với đường Phúc La –Văn Phú
với đường 70 để tạo thành một ngã tư hoàn chỉnh). Tổng mức đầu tư của Dự án là
1.475 tỷ đồng này sẽ được hoàn thành sau 36 tháng. Dự án đối ứng cho công trình là
Khu đô thị Nam đường vành đai 3 - The Manor Central Park.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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HNX Index đứng ở mức 70 7 điểm giảm 1 17 điểm ( 1 63%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 524,05 điểm, giảm 5,48 điểm (-1,03%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 132,54 triệu đơn vị, trị giá 1.962,14 tỷ
đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng, 160 mã giảm và 76 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, áp lực bán ra có phần dịu bớt đã giúp đà giảm của chỉ 
số VN-Index không bị nới rộng. Phiên hôm nay, các cổ phiếu như
GAS, BID, VNM, FPT… là những nhân tố chính khiến chỉ số VN-Index
không thể duy trì được sắc xanh. Trong đó, mã VNM bị bán khá mạnh
và để mất tới 4.000 đồng xuống 120.000 đồng/CP. Trong khi đó, BID
cũng đã rơi mất 500 đồng xuống 14.200 đồng/CP. GAS giảm 500
đồng xuống 90.000 đồng/CP và khớp được 1 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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-5.48
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132,543,153

1,962.14

160

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 70,7 điểm, giảm 1,17 điểm (-1,63%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 88,29 triệu đơn vị, trị giá 722,84 tỷ đồng.
Toàn sàn có 77 mã tăng, 145 mã giảm và 152 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30 chỉ có 2 mã tăng giá là ACB và LAS. Chiều ngược lại,
các cổ phiếu như VND, VCG, SHB, SCR, PVX, PVS… đều đã chìm
trong sắc đỏ. Trên sàn HNX, thông tin xấu tiếp tục tác động khiến PVX
không thể thoát được mức giá sàn xuống 4.200 đồng/CP với khối
lượng khớp lệnh vẫn dẫn đầu sàn HNX đạt 13,23 triệu đơn vị. SHB
giảm 300 đồng xuống 8.200 đồng/CP và cũng khớp được 8,5 triệu
đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 22,8 triệu đơn vị và bán ra 6,1
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 3.048.220 đơn vị (chiếm 45,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên
sàn HNX, họ đã mua vào 9.518.500 cổ phiếu và bán ra 1.159.976 cổ
phiếu, trong đó mã PVX bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
795.100 đơn vị (chiếm 6,0% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 21.000 đơn vị.

-1.17
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BÁN 6,172,006 1,159,976

MUA 9,518,500

70.70

TỔNG KL



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Dao động với biên độ lớn và biến động nhiều kịch tính.
Trong phiên sáng có lúc chỉ số lên mức cao nhất trong
ngày là 537.3 điểm, thì đến phiên chiều mức thấp nhất
của chỉ số này là 512.4 điểm. Những lo ngại bất ổn an
ninh trong nước do một bộ phận người dân gây náo
loạn đã khiến nhà đầu tư quyết định bán ra bằng mọi
giá lúc mở cửa phiên giao dịch chiều. Đà giảm được
thu hẹp ở thời điểm đóng cửa cho thấy lực cầu vẫn rất
tốt. Chốt phiên, Vn-Index chỉ còn giảm 5.48 điểm
xuống 524.05 điểm. Thanh khoản tăng mạnh với khối
lượng giao dịch đạt hơn 125 triệu đơn vị, tương đương
hơn 1800 tỷ đồng. Với phiên hôm nay các chỉ báo kỹ
thuật vẫn chưa cho tín hiệu mới về xu thế thị trường.
Chỉ báo MACD tạm ngưng đà giảm với đường tín hiệu,
trong khi RSI và MFI dao động hẹp. Do đó áp lực bán
ra trong các phiên tới sẽ tăng lên. Thị trường tạm thời
vẫn chưa tìm được điểm cân bằng.

THỨ NĂM
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Kết thúc phiên với cây nến đỏ, tuy nhiên cây nến hôm
nay chỉ để mất một nửa thành quả ở phiên trước đó.
Diễn biến cũng tương tự sàn Hose, HNX-Index để mất
1.17 điểm, tương đương 1.63% xuống 70.7 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh với hơn 87 triệu đơn vị khớp
lệnh tương đương hơn 700 tỷ đồng khớp lệnh, gấp đôi
so với phiên trước đó. Lực cầu ở phiên nay khá tốt, tuy
nhiên lực bán mạnh do tâm lý nhà đầu tư khá yếu
trước thông tin bạo loạn trong nước ở một số bộ phận
dân cư từ miền trung và miền nam. Các chỉ báo kỹ
thuật vẫn cho xu thế giảm điểm trên sàn này. 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. Trong các phiên tới, nếu giá phục hồi thì áp
lực bán sẽ tiếp tục gia tăng. 

80 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 510 điểm

530 điểm

570 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Xung đột tại biển Đông và tình trạng bất ổn an ninh trong nước xuất hiện ở một số tỉnh thành phổ trong vài
ngày qua đã khiến nhà đầu tư trở nên hoang mang. Quyết định bán ra có phần dứt khoát trong đầu giờ chiều.
Tuy nhiên lực cầu đã nhanh chóng quay lại giúp cả 2 sàn thu hẹp đà giảm ở thời điểm đóng cửa. Phiên nay là
phiên biến động mạnh trên cả 2 sàn với thanh khoản được cải thiện. Tuy nhiên thị trường càng biến động
mạnh chứng tỏ trạng tâm lý nhà đầu tư rất bất ổn. 

THỨ NĂM
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Chứng khoán Châu Á lùi lại sau khi tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng vào phiên trước, khi đồng Yên lên
giá kìm hãm thị trường Nhật Bản và khi thị trường chứng khoán Phố Wall tuột khỏi mốc cao kỷ lục. Lúc 13h06
giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 140,25 điểm, sau khi
đóng cửa phiên trước ở cao nhất kể từ ngày 13/1. Thị trường Nhật Bản giảm trong phiên này, với chỉ số Topix
mất 0,4%, sau khi đồng Yên tăng 0,4% vào phiên trước. Số liệu trong ngày cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng
trưởng 5,9% trong quý 1, tốc độ mạnh nhất trong hơn 2 năm, nhờ người tiêu dùng đẩy mạnh chi tiêu trước khi
thuế tiêu thụ tăng lên vào tháng 4 và đầu tư của doanh nghiệp tăng. Trên thị trường Mỹ vào đêm trước, chỉ số
S&P 500 đóng cửa giảm 0,5%, cắt đứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp, còn chỉ số Dow Jones giảm 0,6%.

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.

Trang 4

Thị trường mở cửa bằng sắc xanh đồng loạt trên cả 2 sàn, diễn biến theo chiều hướng tích cực đến cuối
phiên sáng với lực cầu mỗi lúc một gia tăng, số lượng mã khớp lệnh giá tím cũng được mở rộng. Thanh
khoản cũng được cải thiện khi đóng cửa phiên sáng sàn Hose có 1000 tỷ đồng khớp lệnh. Tuy nhiên, đến đầu
giờ chiều, áp lực bán mạnh trong 5 phút đầu đã khiến Vn-Index rơi hơn 20 điểm so với phiên sáng, mức thấp
nhất chỉ số này đạt được là 512.4 điểm. Quan ngại về những bất ổn tại Biển Đông tiếp tục leo thang đã ảnh
hưởng không nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư. Bên cạnh đó, tình trạng công nhân biểu tình và đập phá nhà máy
của các doanh nghiệp Trung Quốc – tập trung ở miền Trung và miền Nam đã khiến căng thẳng trong nước trở
nên trầm trọng hơn. Điều này đã khiến nhà đầu tư lo ngại và quyết định rút tiền bằng mọi giá. Tuy nhiên, ngay
sau đó lực cầu đã trở lại giúp thị trường thu hẹp đà giảm, một số mã vẫn ghi nhận sắc xanh ở thời điểm cuối
phiên như MSN, HSG, PPC…Ở phiên nay, khối ngoại tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc giữ nhịp thị trường,
tổng giá trị mua vào của khối ngoại đạt hơn 600 tỷ đồng, bán ra hơn 200 tỷ đồng. Những mã được mua mạnh
nhất là HAG, GAS, HPG, PVD, VCB…Bên sàn HNX có KLS, VND, PVS, VCG, SHB được nước ngoài mua
nhiều nhất, đã lâu rồi khối ngoại mới có phiên mua ròng hơn 100 tỷ đồng trên sàn HNX. Ở phiên nay có cả
điểm tích cực và tiêu cực, tích cực ở thanh khoản tốt và cầu bắt giá thấp cũng khá mạnh. Điểm tiêu cực là tâm
lý nhà đầu tư rất đang ngại, trong điều kiện tình hình tình trạng bất ổn biển đông tiếp tục leo thang thì cơ hội
thị trường cân bằng tại vùng giá hiện tại rất thấp. 

Tâm lý thị trường là điều đặc biệt quan trọng trong giai đoạn này. Khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bất ổn thì xu thế
thị trường chưa thể cải thiện sớm. Thị trường cần một giai đoạn tích lũy với khối lượng duy trì ổn định để tạo
một mặt bằng giá mới. Do đó, duy trì trạng thái thận trọng trong giai đoạn này là điều cần thiết và nhịp phục
hồi là cơ hội cho những người nắm giữ nhiều cổ phiếu giảm tỷ trọng cổ phiếu xuống mức an toàn.

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.




