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Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2020, toàn tuyến có quy mô kinh tế khoảng 200-220 tỷ
USD (chiếm tới khoảng 70% tổng GDP quốc gia) và chiếm khoảng 80% dân số đô thị
tăng thêm trong cả nước ở thời kỳ từ nay đến năm 2020; phấn đấu chiếm khoảng 46%
khối lượng vận tải biển và khoảng 70% khối lượng hàng hóa vận chuyển Bắc-Nam vào
năm 2020. Thu hút khoảng 9,0-9,5 triệu khách quốc tế và 40-41 triệu khách nội địa với
doanh thu đạt 15-16 tỷ USD. Giá trị thương mại trên toàn tuyến hành lang kinh tế chiếm
khoảng 40% thương mại bán lẻ và khoảng 85% tổng giá trị thương mại Bắc-Nam (1/3
tổng giá trị thương mại quốc gia).

Phê duyệt quy hoạch hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-TPHCM-Mộc Bài

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Mức giá mà CTCP Thực phẩm PAN đưa ra để chào mua
hơn 4,6 triệu cổ phiếu BBC là 56.800 đồng/ cổ phiếu. Nếu
thực hiện thành công giao dịch này, PAN Food sẽ soán
ngôi cổ đông lớn nhất của Lotte Confectionery Co.Ltd.
PAN Food là công ty con của CTCP Xuyên Thái Bình (mã
PAN- HOSE). Thông qua hai công ty con là PAN Food và
CTCP Xuất khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HOSE).
PAN đang nắm giữ tổng cộng gần 25% của Bibica.

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa

Hà Nội ắ đấ iá 7 1 h đất ậ N Từ Liê

Theo Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính
phủ đã phê duyệt, cả nước sẽ hình thành năm trung tâm nghề cá ở các vùng trọng
điểm. Trong đó, Khánh Hòa được chọn là địa phương để xây dựng trung tâm nghề cá
vùng Nam Trung Bộ.  Khánh Hòa là tỉnh hội tụ đủ sáu tiêu chí để xây dựng trung tâm
nghề cá khu vực gồm điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý; khả năng thu hút các nguồn lực,
tạo sức hút về thị trường, gắn kết các khâu trong chuỗi làm tăng giá trị các sản phẩm
thủy sản; Khánh Hòa cũng như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận
sẽ hỗ trợ nhau cùng phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

HDG: Chuẩn bị khởi công và thu lời từ dự án 3.000
căn hộ
Dự án Z756, trong đó CTCP Tập Đoàn Hà Đô (mã HDG -

HOSE) góp 63% vốn, có thể được cho rằng là dự án lớn
nhất và có triển vọng lợi nhuận cao nhất của công ty tới
thời điểm hiện tại. VCSC ước tính dự án này sẽ giúp lợi
nhuận tăng trung bình 25%/năm từ 2015 đến 2019. Khu
đất rộng 6,64ha dành cho dự án này, dự kiến với 70 nhà
phố/biệt thự và 3.000 căn hộ, trước đây thuộc bộ Tư lệnh
Công Binh, nằm tại trung tâm khu dân cư Quận 10, chỉ
cách trung tâm TP. HCM 2km.

SCIC tiếp tục đăng ký bán hết 52% vốn tại STS

PAN Food dự chi 261 tỷ đồng để tăng sở hữu Bibica
lên 51% 
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Hà Nội sắp đấu giá 7,1 ha đất quận Nam Từ LiêmSCIC tiếp tục đăng ký bán hết 52% vốn tại STS 
UBND Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1066/QĐ-UBND, cho phép thực hiện chuẩn
bị đầu tư dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất ký
hiệu ĐM1, phường Đại Mỗ (Nam Từ Liêm). Theo quyết định, quy mô giải phóng mặt
bằng tại quỹ đất sạch khoảng 7,1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 122,629 tỷ đồng; thời
gian thực hiện từ năm 2015. UBND TP Hà Nội cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự
án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư tại
khu đất 1,25ha thuộc phường Mễ Trì và phường Trung Văn (Nam Từ Liêm). 

SCIC đã đăng ký bán toàn bộ hơn 1,4 triệu cổ phiếu,
tương ứng tỷ lệ 52,08% vốn của STS để cơ cấu danh
mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 16/3
đến 27/3/2015 thông qua phương thức thỏa thuận và
khớp lệnh. Được biết, vừa qua, SCIC cũng đã bán bất
thành hơn 51% vốn tại CTCP Vận tải và Thuê tàu (mã
VFR - HNX) do chưa đạt được giá kỳ vọng. 

Cụ thể, trong các văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước
yêu cầu xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm nay. Đặc biệt là việc ấn định cụ thể
số nợ xấu tối thiểu mỗi thành viên phải bán cho VAMC. Cùng đó, cơ quan này xác định
mốc hẹn đến 30/6/2015 các thành viên phải bán được tối thiểu là 75% số lượng “chỉ tiêu
được giao” nói trên, và đến 30/9/2015 phải bán hết 100%.Sau hơn một năm hoạt động,

tính đến cuối năm 2014, VAMC đã mua được gần 121.000 tỷ đồng nợ gốc của 39 tổ

chức tín dụng và thu hồi được hơn 4.100 tỷ đồng.

S&P 500

Traphaco cho biết sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ
lệ 30%, cao hơn so với kế hoạch 20% mà công ty đã đề
ra. Trong năm tới, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng gần
13% doanh thu và 16,3% lợi nhuận. Công ty tiếp tục duy
trì mục tiêu trả cổ tức 20% cho các cổ đông. Đến cuối quý
IV.2014, thị phần của Traphaco chiếm 1,2% tổng thị
trường dược phẩm Việt Nam, xếp thứ 14 trong top 20
công ty có doanh thu đứng đầu thị trường dược phẩm.

Traphaco sẽ trả 30% cổ tức năm 2014, gấp rưỡi kế
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ECB mua 9,8 tỷ euro trái phiếu sau ba ngày đầu tiên của QE 

USD giảm giá ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ cho biết, doanh số bán lẻ tháng 2 giảm
0,6% sau khi đã giảm 0,8% trong tháng 1 và ghi nhận 3 tháng giảm liên tiếp. Với số liệu
đáng thất vọng này, giới đầu tư lo ngại rằng, Fed sẽ không vội vàng nâng lãi suất dù thị
trường lao động Mỹ vẫn cải thiện ổn định. Tuần tới ngày 17 - 18/3, Fed sẽ bước vào
cuộc họp chính sách mới. Ngược lại, bảng Anh giảm 0,5% so với USD xuống thấp nhất
20 tháng ở 1,485 USD sau khi Thống đốc ngân hàng trung ương Anh cho biết sẽ không
vội vàng nâng lãi suất.

4,981.86
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã mua 9,8 tỷ euro (10,4 tỷ USD) trái phiếu trong 
vòng ba ngày đầu tiên của chương trình nới lỏng định lượng (QE), nhằm thúc đẩy tăng
trưởng và tránh tình trạng giảm phát trong Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu
(Eurozone). Trước đó, ngày 9/3, ECB bắt đầu triển khai QE trị giá 1,1 nghìn tỷ euro (1,2
nghìn tỷ USD) dự kiến kéo dài hơn 18 tháng, ít nhất là đến tháng 9/2016. ECB hy vọng
ố tiề à đ ử d để h à đầ t ới đó thú đẩ tă t ở à

(Cập nhật 17h15 ngày 13/03/2015)

24.46Shanghai 3,373.79
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

số tiền này được sử dụng để cho vay và đầu tư mới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và
bảo đảm một chu kỳ trượt giá nguy hiểm sẽ không diễn ra.
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97,281,740

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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-2.43

75
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Hết thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 586,10 điểm,
giảm 2,43 điểm (-0,41%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 97,3 triệu đơn
vị, trị giá 1.596,98 tỷ đồng. Toàn sàn có 95 mã tăng, 116 mã giảm và
96 mã đứng giá. Càng về cuối phiên giao dịch, lực bán tiếp tục lan
rộng, hàng loạt các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như VNM, SSI, MSN,
BVH, KDC, GAS… đã đồng loạt giảm giá. Đáng chú ý, sau khi phục hồi
khá tốt ở giữa phiên giao dịch, tới cuối phiên, ở nhóm cổ phiếu ngân
hàng trên sàn HOSE chỉ còn BID và CTG duy trì được đà tăng. Một cổ
phiếu cũng gây được sự chú ý khá lớn trong phiên hôm nay là FLC. Mã
này đã tăng 200 đồng lên 11.900 đồng/CP và khối lượng khớp lệnh
được đẩy lên mức 27,3 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

CTCP CK Đông Nam Á - 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

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

7,977,492

Á

MUA 416,000

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

424.32

30,918,523

-0.15

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng gần 47,5 tỷ đồng (gấp
hơn 6 lần so với giá trị bán ròng phiên hôm qua). Như vậy, khối ngoại
trên HOSE đã có phiên bán ròng thứ 6 phiên tiếp, với tổng giá trị bán
ròng đạt gần 371 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã nâng
chuỗi bán ròng trên sàn này lên con số 4, đạt hơn 6,9 tỷ đồng. Phiên
hôm nay, khối ngoại trên sàn HNX vẫn giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ
mua vào vỏn vẹn 416 000 cổ phiếu trong khi bán ra cũng chỉ 537 886

TỔNG QUAN GD NĐTNN

93

80

87

85.72

TỔNG KL

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 85,72 điểm, giảm
0,15 điểm (-0,17%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,9 triệu đơn vị, trị
giá 424,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 93 mã tăng, 80 mã giảm và 195 mã
đứng giá. Tương tự sàn HOSE, sắc đỏ ở nhóm cổ phiếu có tính dẫn
dắt trên sàn HNX cũng chiếm ưu thế, hàng loạt các cổ phiếu như AAA,
ACB, LAS, PGS, PGS… đã giảm giá và tạo áp lực rất lớn đẩy chỉ số
HNX-Index xuống dưới mốc tham chiếu. Giao dịch trên sàn HNX vẫn
chưa có dấu hiệu tích cực hơn các phiên trước, thanh khoản vẫn ở
mức rất thấp. Trong đó, KLF đứng giá tham chiếu và có khối lượng
khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 3,7 triệu đơn vị.

BÁN 9,116,582 537,886

Trang 2

mua vào vỏn vẹn 416.000 cổ phiếu, trong khi bán ra cũng chỉ 537.886
cổ phiếu. SCR được mua ròng trong khi bán ròng PVS.
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Áp lực bán phiên cuối tuần gia tăng cuối phiên khiến Vn-
Index đóng cửa bằng cây nến đỏ, tuy nhiên biến động
giá trong phiên tiếp tục trong biên độ hẹp. Chốt phiên,
Vn-Index đứng tại 586.1 điểm với thanh khoản duy trì
thấp. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại cho tín hiệu điều
chỉnh khi MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Đồng thời các chỉ báo MFI và RSI cũng giảm xuống
vùng 50 cho thấy dòng tiền đang rút ra. Đây là tuần thứ
2 liên tiếp đường giá thử thách không thành công vùng
kháng cự 605 điểm. Hiện tại, đường giá vẫn dao động
sát đường MA(20). Vùng này sẽ tiếp tục thử thách
đường giá trong các phiên tới, hỗ trợ hiện tại là 580
điểm, thấp hơn là 560 điểm.
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Yếu

Biến động của thị trường hôm nay không có gì đáng lưu
ý khi kết thúc phiên HNX-Index giảm nhẹ và nằm trên
đường hỗ trợ MA(20). Thanh khoản không thay đổi so
với phiên trước. Các chỉ báo hiện tại cho tín hiệu đi
ngang với MACD rút ngắn khoảng cách với đường tín
hiệu. Chỉ báo RSI giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua.
Trong khi chỉ báo xung động Momentum dao động
trong biên độ hẹp. Dải Bollinger vẫn đang đi ngang
trong hơn 1 tháng qua với dải trên ở ngưỡng 88 điểm
và dải dưới tại 82 điểm. Cây nến đỏ thân ngắn với điểm
thấp nhấp đã chạm đường MA(20) cho trạng thái tích
lũy vẫn duy trì. 

90 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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YếuYếu 83 điểm 87 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Kết thúc phiên ngày 13/3, thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh với chỉ số Nikkei 225 lên cao nhất gần
15 năm qua. Nhật Bản cũng là thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh nhất châu Á trong hôm nay. Cụ thể,
Nikkei 225 tăng 1,4% lên 19.254,25 điểm tại Tokyo - mức cao nhất kể từ tháng 4/2000. Chỉ số Topix cũng tăng
0,9% lên cao nhất kể từ tháng 12/2007. Các chỉ số chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhờ giá cổ phiếu của
hãng sản xuất robot Fanuc tăng kỷ lục 13% lên 26.870 yên. Đà tăng mạnh của chứng khoán Nhật Bản và Mỹ
cũng giúp chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 144,13 điểm vào lúc 16h03 tại
Hong Kong. Như vậy trong cả tuần này, MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,9%. Trong đó, thị trường chứng
khoán Trung Quốc và Hong Kong vẫn giữ được đà tăng từ phiên trước với Shanghai Composite và Hang Seng
lần lượt tăng 0,7% và 0,1%. Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,77%. Chỉ số thị trường chứng khoán Australia và
Singapore giảm điểm trong phiên hôm nay. S&P/ASX 200 và Straits Times lần lượt giảm 0,6% và 0,17%.

Khối ngoại trở lại bán ròng đã khiến thị trường quay đầu giảm điểm sau phiên phục hồi nhẹ trước đó. Biến động
giá không quá tiêu cực và vẫn trong trạng thái tích lũy tại vùng hỗ trợ hiện tại. Trong tuần tới, nếu tình trạng giá
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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.

Trang 4

Thị trường rớt khá mạnh trong phiên chiều nay, tập trung vào đợt giao dịch đóng cửa. Giá nhiều cổ phiếu lớn
sụt mạnh thời điểm này, kéo VN-Index rơi xuống mức thấp nhất của ngày. Hôm nay mức bán ra tăng nhẹ
khoảng 2%, nhưng mua vào giảm tới 33% so với hôm qua khiến vị thế bán ròng của khối ngoại tăng mạnh lên
46,4 tỷ đồng. Đặc biệt là VN30 bị xả ròng tới 53 tỷ đồng. Danh sách bán ròng lớn của nhà đầu tư nước ngoài
không có nhiều thay đổi hôm nay, thậm chí là trong cả tuần. Phiên này PVD bị rút ròng 27,4 tỷ đồng, CII là 17
tỷ, VCB là 10,5 tỷ, HPG là 10,1 tỷ, GAS là 7,6 tỷ đồng. Nhìn vào cơ cấu mua bán ở rổ VN30, thực ra cũng chỉ
có một số mã bị bán mạnh nhất, chiếm phần lớn giao dịch. Một số cổ phiếu ngân hàng vẫn duy trì được sức
manh từ phiên sáng và đóng cửa tốt: CTG tăng 1,06%, BID tăng 1,09%. Dòng tiền hiện tại đang luân chuyển
giữa có nhóm cổ phiếu có dấu hiệu yếu đi do đã luân chuyển gần hết lượt, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn có vai
trò giữ nhịp thị trường đã suy yếu trong nhiều phiên gần đây. Hiện tại, thong tin hỗ trợ cho thị trường vẫn là báo
cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 đang dần mở ra. Theo đánh giá của chúng tôi, nhịp
điều chỉnh này không quá sâu, dòng tiền sẽ vẫn ở lại thị trường tìm kiếm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ. Nhịp điều
chỉnh sâu là cơ hội để nhà đầu tư tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Với diễn biến ở cuối phiên nay thì chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn thị trường sẽ tiếp tục giao dịch trong trạng
thái tích lũy với ngưỡng hỗ trợ của Vn-Index là 580 điểm. Đây được đánh giá là ngưỡng hỗ trợ khá tốt cho
đường giá ở thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư đang giữ tiền mặt tỷ trọng lớn có thể canh thị trường giảm để gia
tăng tỷ trọng cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu khuyến nghị là bất động sản, may mặc, xi măng.

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.

biến động như hiện tại sẽ khiến nhà đầu tư mất kiên nhẫn và sẽ phải cân bằng ở vùng giá thấp hơn.  




