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Thay vì thâm hụt 400 triệu USD như con số ước tính trước đó của Tổng cục Thống kê.
Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả
nước đạt 13,071 tỷ USD, tăng 6,5% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt
gần 46,508 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập
khẩu hàng hóa trong tháng 4 đạt 12,260 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước. Lũy kế
4 tháng đạt 44,459 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013. Như vậy, trong tháng
4, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 810 triệu USD; nâng mức
thặng dư lũy kế 4 tháng đầu năm lên 2,049 tỷ USD.

4 tháng đầu năm thực xuất siêu hơn 2 tỷ USD

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

Việt Nam chi 6,8 tỷ USD để nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 
BVH: Lãi hợp nhất quý I hoàn thành 35,9% kế hoạch

Hà Giang 'đón' hàng nghìn tỷ đồng vốn đầu tư

Theo số liệu thống kê sơ bộ do Tổng cục Hải quan công bố ngày 15/5, giá trị NK máy
móc, thiết bị, phụ tùng để phục vụ sản xuất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt
6,76 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nhóm mặt hàng có kim
ngạch NK lớn nhất của Việt Nam kể từ đầu năm. Thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện
tử và linh kiện, với giá trị đứng ở mức 5,53 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm
trước. Kim ngạch NK hàng hóa của Việt Nam đứng ở mức 44,46 tỷ USD, tăng 11,2%
so với cùng kỳ năm trước, trong đó XK của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đứng ở
mức 25,46 tỷ USD, tăng 14,3%.

VHC đặt kế hoạch trả cổ tức 50% năm 2014

HVT đặt mục tiêu 29 tỷ đồng lợi nhuận

Tại ĐHCĐ ngày 14/5/2014, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa
đặt kế hoạch kinh doanh năm 2014, với doanh thu 5.500
tỷ đồng (trong đó, doanh số xuất khẩu chiếm 220 triệu
USD); lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng; trả cổ tức bằng cổ
phiếu tỷ lệ 50%. Năm nay, VHC vẫn tiếp tục đẩy mạnh kế
hoạch phát triển vùng nuôi đạt chứng nhận ASC, nhằm
chủ động về nguyên liệu sản xuất cho thị trường xuất
khẩu. 

Quí I/2014, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo
Việt (BVH) đạt 4.468 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ.
Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 3.165 tỷ
đồng, tăng 14,8%; từ hoạt động tài chính đạt 874 tỷ đồng,
tăng 16,3%; từ hoạt động ngân hàng tăng 7,6% và hoạt
động khác tăng 91,1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất
đạt 539 tỷ đồng, tăng 28,4% cùng kỳ và hoàn thành
35,9% kế hoạch năm 2014. 

Sáng 16/5, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2014 do Uỷ ban
Nhân dân tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và VCCI tổ chức, UBND
tỉnh Hà Giang trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án với tổng mức đầu tư trên 3.600
tỷ đồng. Tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Giang trao giấy chứng nhận đầu tư cho 9 dự án
ới tổ ứ đầ t t ê 3 600 tỷ đồ Nă 2013 tổ ả hẩ t tỉ h tă

Ngày 24/5 tới, Công ty HVT sẽ triệu tập ĐHCĐ thường
niên năm 2014, để thông qua các chỉ tiêu 348 tỷ đồng
doanh thu, lợi nhuận trước thuế 29 tỷ đồng, cổ tức 10%.
Năm nay, HVT có kế hoạch dành 263 tỷ đồng cho đầu tư
â d bả t đó tậ t iải â à á
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Những ngày gần đây, các ngân hàng liên tục nâng tỷ giá. Riêng trong ngày hôm nay,
nhiều ngân hàng đã 2 lần điều chỉnh tỷ giá. Theo đó, Vietcombank tăng 15 đồng cả ở
chiều mua và bán so với đầu giờ sáng lên 21.125/21.175 đồng/USD. Như vậy, so với
đầu giờ sáng qua, Vietcombank đã nâng giá USD chiều mua vào, bán ra lần lượt 40
đồng và 50 đồng. Tương tự, BIDV cũng nâng giá USD lên 21.120/21.170 đồng/USD,
tương ứng tăng 10 đồng so với đầu giờ sáng. VietinBank cũng tăng tiếp lần lượt 10
đồng và 20 đồng lên 21.120/21.180 đồng/USD. ACB cũng nâng giá mua USD lên
21.110 đồng/USD, tăng 30 đồng so với cuối ngày hôm qua, chiều bán ra cũng tăng 40
đồng lên 21.190 đồng/USD

Dow Jones 16,446.81

Tỷ giá tại ngân hàng liên tục tăng mạnhHVG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000 tỷ đồng
năm 2014

FDI của Trung Quốc tăng 5% trong 4 tháng đầu năm 

với tổng mức đầu tư trên 3.600 tỷ đồng. Năm 2013, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng
8,05%, trong đó nông lâm nghiệp tăng 5,15%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,02%,
các ngành dịch vụ tăng 8,78%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 14,6 triệu
đồng/năm.

xây dựng cơ bản, trong đó tập trung giải ngân vào các
hạng mục: hệ nước khử khoáng; chuyển đổi công nghệ
điện phân xút-clo; bổ sung, thay thế thiết bị lẻ duy trì sản
xuất.

1.53

S&P 500

Năm 2014, HVG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 14.000
tỷ đồng, tăng hơn 25%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất
700 tỷ đồng, tăng 139,7% so với thực hiện năm 2013. Cổ
tức kế hoạch tỷ lệ 30%/mệnh giá trong đó 20%/mệnh giá
bằng CP sẽ thực hiện trong quý III/2014 và 10%/mệnh giá
bằng tiền (tính trên mức vốn mới 1.450 tỷ đồng) sẽ thực
hiện vào quý I/2015. Năm nay HVG sẽ phát hành CP tăng
vốn điều lệ lên 1.450 tỷ đồng thông qua phát hành CP trả
cổ tức năm 2014 tỷ lệ 20% 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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USD giảm so với yên do lợi suất trái phiếu giảm mạnh

Chỉ tính riêng trong tháng 4, Trung Quốc đã thu hút số vốn FDI lên tới 8,7 tỷ USD, tăng
3,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh
vực phi tài chính của Trung Quốc giảm 12,9% xuống 25,7 tỷ USD trong 4 tháng đầu
năm. Bộ thương mại cho biết thêm, dịch vụ là lĩnh vực thu hút nhiều vốn FDI nhất. Lĩnh
vực dịch vụ thu hút 22,5 tỷ USD vốn đầu tư trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4,
tăng 19,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi đó, vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất giảm 
11,4% xuống 14,5 tỷ USD.
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Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80.032
điểm. Chỉ số đô la WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - tăng
lên 72.92 điểm. USD giảm xuống giao dịch ở 101,57 JPY/USD so với mức giao dịch
cuối ngày 14/5 là 101,86 JPY/USD. Euro giảm xuống, giao dịch ở 1,3712 USD/EUR so
với phiên cuối ngày 14/5 là 1,3715 USD/EUR do tăng trưởng GDP yếu kém của khu
vực đồng euro. Số liệu này có thể thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu nới lỏng
chính sách thêm nữa vào tháng tới.
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VN-Index dừng lại ở mức 529,49 điểm, tăng 5,44 điểm (1,04%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 83,77 triệu đơn vị, trị giá 1.257,55 tỷ đồng.
Toàn sàn có 184 mã tăng, 54 mã giảm và 62 mã đứng giá. Phiên giao
dịch hôm nay, các cổ phiếu lớn như BVH, VIC, VNM, VCB, HSG…
đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, mã HSG và SSI đã được kéo lên
mức giá trần. HAG tăng 1.300 đồng lên 24.700 đồng/CP và khớp lệnh
tới 5,04 triệu đơn vị, trong đó, khối ngoại mua vào hơn 3,18 triệu đơn
vị. Ở chiều ngược lại, GAS, KDC, STB… là những ‘tội đồ’ khiến chỉ số
VN-Index không thể bứt phá mạnh.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 72 31 điểm tăng 1 61 điểm (2 28%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 16,2 triệu đơn vị và bán ra 4,8
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
3.708.990 đơn vị (chiếm 54,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 2.870.300 cổ phiếu và bán ra 405.300 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 72,31 điểm, tăng 1,61 điểm (2,28%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 47,918 triệu đơn vị, trị giá 386,51 tỷ đồng.
Toàn sàn có 152 mã tăng, 61 mã giảm và 161 mã đứng giá. PLC là
mã duy nhất còn giảm giá trong nhóm HNX-30. Trong khi đó, các mã
có tính dẫn dắt như VCG, VND, SHB, PVS, KLS… đều đã đồng loạt
tăng mạnh. Mã SHB tăng 300 đồng lên 8.500 đồng/CP và khớp lệnh
tới 2,9 triệu đơn vị. KLS tăng tới 700 đồng 9.700 đồng/CP và khớp
được 5,6 triệu đơn vị. Phiên hôm nay, PVX đứng giá tham chiếu và có
khối lượng khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 6 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên biến động mạnh trước đó thì phiên nay tâm
lý nhà đầu tư ổn định hơn và sắc xanh trải rộng bảng
điện tử. Lực cầu gia tăng dần ở thời điểm cuối phiên.
Chốt phiên ở mức điểm cao trong ngày, Vn-Index ghi
được 5.44 điểm, lên 529.49 điểm. Độ rộng tăng điểm
khá tốt với 184 mã tăng giá. Tuy nhiên thanh khoản lại
không ủng hộ xu thế phục hồi khi giá trị khớp lệnh
phiên nay chỉ đạt hơn 1000 tỷ đồng. Chỉ báo kỹ thuật
vẫn chưa cho xu thế mới khi RSI và MFI vẫn dao động
khá hẹp. Trong khi MACD lại đang rút ngắn khoảng
cách với đường tín hiệu cho thấy biến động giằng co
còn tiếp diễn. Hiện tại, tâm lý thận trọng vẫn duy trì trên
thị trường, do đó áp lực bán ra khi giá phục hồi sẽ tăng
lên trong tuần kế tiếp. Điểm tích cực là cầu giá thấp
khá tốt, kỳ vọng đây là yếu tố nâng đỡ đường giá tránh
sự sụt giảm sâu trong tuần kế tiếp. �
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Phục hồi khá tố ở phiên nay khi đóng cửa ở mức cao
nhất trong ngày, HNX-Index ghi được 1.61 điểm lên
72.31 điểm. Thanh khoản phiên nay bằng một nửa
phiên trước đó. Cây nến xanh thân dài phiên nay đã
bao trùm được thân nến đỏ ở phiên trước, tuy nhiên
mức cao nhất của phiên nay vẫn chưa vượt được mức
điểm cao nhất của phiên trước, điều này cho thấy tâm
lý lo ngại vẫn duy trì. Độ rộng tăng điểm ở phiên nay
khá tốt với 152 mã tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật bên
sàn này tích cực hơn khi MACD đã rút ngắn khoảng
cách với đường tín hiệu. Thêm vào đó RSI và MFI tiếp
tục xu thế tăng giá khá tốt khi cả 2 chỉ báo này đều
vượt ngưỡng 30. Chỉ báo STO cũng phục hồi rất tốt.
Với tín hiệu hiện tại thì khả năng phục hồi kỹ thuật vẫn
chưa dừng lại. Tuy nhiên chưa mở ra tín hiệu mua. Dự
báo trong tuần kế tiếp, áp lực bán sẽ gia tăng khi giá
phục hồi. �
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á giảm, kéo chỉ số khu vực giảm từ mức cao trong 4 tháng khi trái phiếu từ Úc đến
Singapore tăng cao hơn do lo ngại sự phục hồi kinh tế toàn cầu đang trên đà chậm dần. Đồng yên và dự trữ
dầu thô tăng mạnh. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 1% vào lúc 11:35 sáng tại Tokyo, giảm lần
đầu tiên trong 4 ngày. Chỉ số Topix của Nhật Bản (TPX) giảm 1.9%. Chỉ số Standard & Poor 500 tương lai
biến động nhẹ, sau khi giảm mạnh nhất trong một tháng. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn10 năm của Úc giảm 5 điểm
cơ bản trong 30 năm xuống gần mức thấp nhất trong 11 tháng, trong khi tín dụng ở châu Á tăng lên cao nhất
trong 6 tuần. Đồng yên tăng gần 2 tháng so với đồng đô la và dầu tăng 0.5% ở New York. Hôm qua, Trung
Quốc báo cáo về các khoản nợ xấu từ năm 2005 khi lo ngại về triển vọng toàn cầu và Mỹ bất ngờ giảm sản
lượng công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của châu Âu không đạt ước tính. Kết quả của cuộc bầu cử quốc gia
của Ấn Độ vừa được công bố ngày hôm nay, trong khi Hồng Kông và Malaysia sẽ công bố số liệu tổng sản
phẩm quốc nội trong quý đầu tiên.
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Tâm lý ổn định hơn nhờ lực cầu bắt đáy gia tăng ở cuối phiên trước. Phiên cuối tuần, cả 2 sàn giao dịch với
trạng thái khá bình tĩnh với đồ thị ngày theo xu thế tăng dần. Cả 2 chỉ số đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong
ngày, tuy nhiên thanh khoản lại sụt giảm mạnh so với phiên trước đó. Do đó, nhịp phục hồi kỹ thuật này có thể
sớm kết thúc khi áp lực bán sẽ gia tăng trong tuần kế tiếp. 

THỨ HAI
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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.

Thị trường hiện tại vẫn chưa ổn định, sau giai đoạn giảm mạnh vừa qua thị trường đón nhận nhịp phục hồi kỹ
thuật trong vài phiên cuối tuần là điều được lường trước. Tuy nhiên, rủi ro giảm điểm vẫn rất lớn. Chúng tôi
khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng ở giai đoạn này. Nhịp phục hồi ở các phiên kế tiếp là cơ
hội giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn. 

Trang 4

Có thể thấy rằng trạng thái tâm lý ở phiên nay trái ngược hoàn toàn với phiên trước đó. Nhà đầu tư có vẻ bình
tĩnh hơn, cầu khá ổn định xuyên suốt cả phiên giao dịch, thậm chí còn gia tăng theo chiều tăng của giá. Độ
rộng tăng điểm khá tốt và mở rộng hơn trong phiên chiều. Toàn sàn có 336 mã tăng giá thì có tới 93 mã tăng
trần. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản là nhóm tăng giá mạnh nhất. Điều này cũng dễ hiểu vì đây
là nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, và việc giảm giá mạnh về vùng quá bán trong thời gian qua khiến
cầu bắt đáy đã trở lại. Khối ngoại tiếp tục là động lực lớn cho phiên tăng điểm nay. Sự mua vào miệt mài của
khối ngoại trong chuỗi ngày thị trường giảm và đến cả hôm nay đã góp phần rất lớn cho tâm lý nhà đầu tư
trong nước. Hôm nay, khối ngoại mua vào hơn 350 tỷ trên cả 2 sàn và bán ra hơn 200 tỷ đồng. Tổng giá trị
mua ròng cũng đạt hơn 150 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là nhóm trong Vn30 như HAG,
ITA, BVH, VCB, OGC, IJC, SSI…Ở phiên nay, tín hiệu chưa hề xấu đi khi tâm lý tạm thời ổn định trở lại. Tuy
nhiên yếu tố thanh khoản cần được xem xét, nhịp phục hồi này sẽ sớm kết thúc khi áp lực bán sẽ gia tăng
trong tuần kế tiếp. Hiện tại vùng kháng cự 530-540 điểm sẽ chịu áp lực bán rất lớn. Do đó, tạm thời thị trường
sẽ biến động giằng co mạnh ở vùng giá này. Thị trường cần một thời gian để kiểm định lại vùng hỗ trợ hiện tại
515 điểm. Việc test ngưỡng này sẽ cần phải mất vài tuần. 

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.




