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Gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, một số hãng xe lớn tại Thái Lan, Indonesia
đang có ý định tìm kiếm địa điểm mới trong khu vực ASEAN thay thế. Theo đó, tại
ASEAN có 2 địa điểm mà các nhà đầu tư quan tâm tới là Philippines và Việt Nam. Đây
là hai quốc gia đông dân, có tiềm năng lớn. Không những thế, mới đây, LG Electronics -
nhà sản xuất tivi lớn thứ 2 thế giới cũng đang có kế hoạch chuyển dịch “cứ điểm” sản
xuất tivi từ Thái Lan sang Việt Nam

Chuyên dịch thị trường FDI trong khu vực ASEAN

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Kế hoạch 2015 đã được các cổ đông phê duyệt với sản lượng
tiêu thụ 500,000 tấn, doanh thu thuần 5,320 tỷ đồng, tăng 20%
so với năm 2014, lãi trước và sau thuế lần lượt là 250 tỷ đồng
và 200 tỷ đồng, tăng trưởng kỳ vọng đạt lần lượt 45% và 30%,
kế hoạch cổ tức năm 2015 20%, gấp đôi cổ tức năm 2014..
Đại hội cũng thông qua việc cổ đông lớn là HVG tăng tỷ lệ tại
VTF lên trên 90%

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Giá điện tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất tăng giá bán

NHNN: Tăng trưởng tín dụng cả năm 2014 là 14,16%

Giá điện tăng lên 7,5% từ 1/3/2015 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Đặc
biệt là các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn như ngành thép, ngành xi măng… thì việc
tăng giá điện đang trở thành một “mối lo” lớn.Theo tính toán của các chuyên gia, với các
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, trung bình, điện chiếm đến 30% chi phí sản xuất.
Các doanh nghiệp đang tính toán lại phương thức kinh doanh để phù hợp với chi phí
tăng, trong đó, không loại trừ phương án sẽ phải tăng giá thành sản phẩm.

HQC: Năm 2015 dự kiến lãi gấp 10 lần 2014
Công ty Hoàng Quân sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh
năm 2015 hết sức khả quan với doanh thu và lợi nhuận tăng
trưởng gấp 10 lần thực hiện năm 2014. Cụ thể, doanh thu kế
hoạch của HQC là 3.225 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 320,2 tỷ
đồng, cổ tức dự kiến 8%, trong khi cổ tức năm 2014 chỉ là
3%. HĐQT cũng dự kiến trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ
2.000 tỷ lên khoảng 4.000 tỷ đồng

PNJ: Trả cổ tức và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 45%

VTF: HVG sẽ tăng tỷ lệ tại VTF lên trên 90%

NHẬN ĐỊNH  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố một số thống kê tín dụng đối với nền kinh tế đến
hết năm 2014. Năm 2015, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng khoảng 13 - 15%. Thống
đốc Nguyễn Văn Bình cho biết, trong trường trường hợp cần thiết để đảm bảo cho hỗ
trợ tăng trưởng nếu như giá dầu có những biến động bất lợi mà ảnh hưởng tới tăng
trưởng thì NHNN có thể điều chỉnh chỉ tiêu này lên mức khoảng 17% để đảm bảo cho
nền kinh tế vẫn phát triển được ở mức trên 6,2% và vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô
nói chung.

Năm 2014, doanh thu thuần PNJ đạt 9.199 tỷ đồng, tăng nhẹ
3% so với 2013. Lợi nhuận sau thuế tăng 51%, ở mức 255 tỷ
đồng nhờ giá vàng trong năm ổn định, hoạt động kinh doanh
các mặt hàng có giá trị có kết quả tăng trưởng tốt. HĐQT của
PNJ đã thống nhất thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên
năm 2015 phê duyệt mức cổ tức và cổ phiếu thưởng năm
2014 là 15% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Sáng nay 19/3, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại vẫn duy trì trên mốc 21.500
VND/USD, tuy nhiên, so với hôm qua, tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt. Tỷ giá trong nước bắt đầu
hạ nhiệt vào sáng nay sau những tín hiệu từ thị trường quốc tế. Phiên giao dịch ngày
18/3 tại thị trường New York, giá USD giảm 3% so với euro, đánh dấu mức giảm mạnh
nhất kể từ năm 2009. Chỉ số ICE đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 loại tiền tệ

giảm 2,5% xuống 97,11 điểm, mức giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm.Trên thị trường

vàng, giá vàng SJC bắt đầu tăng trở lại.

S&P 500

Chiều nay (19/3), quỹ ETF đầu tiên của Việt Nam (VFMVN30
ETF) do Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) quản lý,
tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2015. Từ khi hoạt
động đến hết ngày 31/12/2014, giá trị tài sản ròng
(NAV)/chứng chỉ quỹ của Quỹ giảm 6,9% phản ánh xu hướng
giảm của thị trường. không thỏa mãn điều kiện chia lợi nhuận,
nên Quỹ đề xuất không chia lợi nhuận năm 2014..

ETF VFMVN30: đề xuất không chia lợi nhuận năm 2014
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IMF khuyến cáo các thị trường đang nổi ứng phó Mỹ tăng lãi suất

5,037.58
Theo Tổng Giám đốc IMF, cuối năm nay có thể Fed sẽ tăng lãi suất ngắn hạn lần đầu
tiên kể từ năm 2006, khởi đầu tiến trình bình thường hóa chính sách tiền tệ của Mỹ. Vì
vậy, các nền kinh tế đang nổi, nơi tập trung khoảng 4,5 nghìn tỷ USD đầu tư của nước
ngoài và chiếm khoảng 1/2 dòng vốn toàn cầu, cần chuẩn bị ứng phó với những biến
động. Bà Lagarde nhấn mạnh các thị trường đang nổi cần chuẩn bị đối phó với tác động

Kết thúc phiên họp tháng 3, Fed bỏ quan điểm "kiên nhẫn" trong định hướng chính sách
lãi suất và hạ triển vọng kinh tế, lạm phát trong 2 năm tới. Theo dự báo của Fed, tăng
trưởng GDP Mỹ sẽ chỉ đạt khoảng 2,3% - 2,7% trong năm 2015, thấp hơn mức ước tính
2,6% - 3% hồi tháng 12/2014. Dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 2 năm tiếp theo
cũng bị hạ xuống. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp sẽ
xuống 5% vào cuối năm nay và tiếp tục giảm trong 2 năm tiếp theo.

(Cập nhật 18h40 ngày 19/03/2015)
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của việc Mỹ tăng lãi suất. 
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1,463.82
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Hết thời gian giao dịch, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 573,74 điểm,
giảm 4,94 điểm (-0,85%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 84,5 triệu đơn
vị, trị giá 1.463,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng, 124 mã giảm và
105 mã đứng giá. trong nhóm VN-30 chỉ có hai mã CSM và HCM còn
duy trì được sắc xanh. Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu trụ cột như
VCB, VIC, MSN, KDC… đã đồng loạt giảm giá và đã đẩy chỉ số VN-
Index mất tới gần 5 điểm. Đáng chú ý, sau khi làm trụ đỡ khá tốt ở
phiên sáng, thì tới cuối phiên giao dịch, các cổ phiếu dòng dầu khí trên
HOSE như GAS, PVD, PVS… đã suy yếu đi đáng kể. Trong đó, GAS
đã đảo chiều giảm 500 đồng xuống 75.500 đồng/CP. thanh khoản trên
sàn HOSE ở mức rất thấp. Dòng tiền trên sàn này đã phần tập trung
vào một số cổ phiếu như FLC, STB, HQC, ITA… 
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84,526,970

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

573.74
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với tổng giá trị tương
ứng 170,93 tỷ đồng, 27,08% về giá trị so với phiên 18/3. khối này tổng
giá trị tương ứng 392,58 tỷ đồng, tăng 77,56% về giá trị so với phiên
18/3. HHS là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất. Trên HNX, khối
ngoại mua vào tổng giá trị 14,33 tỷ đồng, giảm 54%giá trị so với phiên
18/3. Khối này bán tổng giá trị đạt 34,49 tỷ đồng, tăng 37,25% về giá trị
so với phiên 18/3
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Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 84,60 điểm, giảm 0,45 điểm (-0,53%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 47,8 triệu đơn vị, trị giá 582,88 tỷ đồng.
Toàn sàn có 68 mã tăng, 107 mã giảm và 194 mã đứng giá. Các cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn này như SHS, VCG, SHB, NTP, PVS,
KLS… cũng đã đồng loạt giảm giá trở lại. các cổ phiếu như KFL, SHB
và FIT vẫn là nơi tập trung của dòng tiền. Giao dịch của khối Ngoại
cũng giảm mạnh. Mã HHS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
390.640 đơn vị (chiếm 28,8% tổng khối lượng giao dịch). Hiện HHS
đứng ở mức giá 1700 đồng/cp (+1,8%), tổng khối lượng giao dịch đạt
1.355.520 đơn vị. Các mã tiếp theo là BID (331.000 đơn vị), CTG
(305.010 đơn vị), IVS (238.500 đơn vị), VIC (210.200 đơn vị).

BÁN 20,567,110 2,516,341

Trang 2

so với phiên 18/3.



GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ LGC và PNJ
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LGC: Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 
Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC) đã thực hiện tái cấu
trúc thành công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật
TPHCM (CII) chuyên đầu tư vào lĩnh v ực cầu đường. Trong Quý
IV/2014, LGC đã nhận chuyển nhượng vốn đầu tư tại các dự án BOT,
BT về cầu đường từ CII: Dự án Đầu tư Xây dựng Cầu Sài Gòn 2; Dự
án Đầu tư Xây dựng Mở rộng Tuyến tránh QL1A đoạn qua Thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm..... Nhằm huy động vốn để thực hiện cho việc
chuyển giao trên, LGC sẽ phát hành một lượng lớn cổ phiếu cho CII.
Bên cạnh đó, LGC cũng phát hành trái phiếu chuyển đổi cho CII. Sau
tái cấu trúc, cơ cấu tài sản thay đổi mạnh. Kết quả kinh doanh của
công ty đã có sự tăng trưởng vượt trội. LNST 2014 đạt 95,31 tỷ đồng
tăng 23 lần so với cùng kỳ, EPS cả năm tăng 9,5 lần đạt 4.233 đồng/
cổ phiếu.

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN GIAO DỊCH

20/03/2015
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LỊCH SỰ KIỆN

PJC Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

20
/0

3/
20

15

GIL Trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

CCI Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

PNJ: Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
PNJ Sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá
quý, vàng miếng thành phẩm. Năm 2014, PNJ báo lãi ròng 242 tỷ
đồng, tăng mạnh so với mức lãi 163 tỷ đồng năm 2013. Theo đó, PNJ
thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 tỷ lệ 15% tức mỗi cổ
phiếu được nhận 1.500 đồng. HĐQT Công ty cũng thông qua cổ tức
bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% tức mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được
nhận 3 cổ phiếu mới. Sau thông tin HĐQT về chia thường cổ tức, giá
của PNJ đã tăng trần trong phiên 19/3.

Trang 3

(Nguồn: vsd.org.vn)
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Tiếp diễn những phiên giảm điểm với dao động giá lình
xình thì phiên nay Vn-Index kết thúc bằng cây nến đỏ
thân dài với tâm lý tiêu cực bao trùm cả thị trường.
Chính thức để mất mốc hỗ trợ 575 điểm, Vn-Index giảm
xuống 4.94 điểm xuống 573.74 điểm. Trong khi thanh
khoản duy trì ở mức độ thấp hơn phiên trước thể hiện
tâm lý bi quan khiến cầu sụt giảm. Sắc đỏ bao trùm cả
thị trường với 124 mã giảm giá. Các chỉ báo cho tín
hiệu điều chỉnh vẫn tiếp diễn khi MACD đang giảm
mạnh và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. MFI
và RSI giảm mạnh sau vài phiên biến động đi ngang
cho thấy động thái rút tiền của nhà đầu tư. Đồng thời
dải Bollinger đang có tín hiệu mở rộng xuống phía dưới
nên không còn khả năng nâng đỡ đường giá. Xu thế
giảm còn tiếp diễn với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là vùng
560 điểm.

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Không thoát khỏi xu thế chung, nhóm vốn hóa lớn đồng
loạt giảm giá khiến HNX-Index giao dịch tiêu cực. Mực
dù vậy, tốc độ giảm giá trên HNX chậm hơn trên Hose.
Đường giá vẫn đang dao động sát dải dưới của
Bollinger đứng tại 84.6 điểm. Cây nến đỏ thân nhỏ cho
thấy trạng thái giằng co tại vùng hỗ trợ. Nhưng tín hiệu
xấu xuất hiện khi cây nến này hiện tại nằm dưới đường
MA(50) và nếu phiên tới không test thành công thì
ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 82 điểm. Tín hiệu xấu xuất
hiện với MACD đang cắt xuống dưới đường tín hiệu và
chấm dứt xu thế đi ngang. Ngoài ra, chỉ báo MFI và RSI
cũng giảm nhẹ. Phiên cuối tuần, xu hướng điều chỉnh
còn tiếp diễn, dự báo biến động hẹp quanh vùng hiện
tại 1 hoặc 2 phiên trước khi tiến về vùng hỗ trợ thấp
hơn. 

90 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ 

ế

Trung bình

ế

Yếu

ể

605 điểm

Trung bình

77 điểm

ể

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

620 điểmMạnh 515 điểm

Trang 4

YếuYếu 83 điểm 87 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

THỨ SÁU

20/03/2015

Chứng khoán Mỹ bật tăng sau quyết sách của Fed. Ngày 19/3, chứng khoán Mỹ lấy lại một phần điểm đã mất
trước đó sau khi Fed tuyên bố sẽ không "mất bình tĩnh" trong quyết định nâng lãi suất. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng
1,2% lên 2.099,26 điểm và Dow Jones cũng tăng 1,27% lên 18.076,19 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Cổ phiếu
của tất cả 10 lĩnh vực chính mà S&P 500 theo dõi đồng loạt tăng giá. Khối lượng giao dịch trong cả phiên cũng lên
cao. Có khoảng 7,9 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn khối lượng giao
dịch trung bình của tháng 3 (tính đến ngày 19/3) là 6,6 tỷ cổ phiếu. Kết thúc phiên họp chính sách tháng 3, Fed bỏ
quan điểm "kiên nhẫn" trong định hướng lãi suất nhưng sẽ không vội vàng thắt chặt chính sách ngay trong tháng 4. 
Mặt khác, Fed đánh tín hiệu có thể nâng lãi suất trong tháng 6 hoặc vào cuối năm, tùy theo các số liệu kinh tế
trong thời gian tới. Việc Fed vẫn chưa đưa ra kế hoạch nâng lãi suất cụ thể đã phần nào thúc đẩy dòng vốn quay
lại thị trường chứng khoán Mỹ.

Tạm thời chấm dứt chuỗi ngày giao dịch lình xình với tốc độ giảm giá gia tăng trên cả 2 sàn. Vn-Index chính thức
mất mốc hỗ trợ tại đường MA(50) nên xu thế trong ngắn hạn tiếp tục xấu đi. Phiên ngày mai, cả 2 sàn sẽ test lại
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NHẬN ĐỊNH  

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 5

Khối ngoại tiếp tục bán ròng ở phiên nay và là phiên bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2015. Cụ thể khối ngoại
đã bán ròng hơn 9.6 triệu đơn vị, với tổng giá trị bán ròng là 221 tỷ đồng. Top bán ròng vẫn là nhóm vốn hóa lớn đã 
ảnh hưởng nhiều đến điểm số chung như MSN, VCB. Bên HNX cũng diễn ra tình trạng tương tự với nhóm lớn
như PVS, LAS bị bán ròng mạnh. Trong khi nhóm dầu khí chỉ tạm ngưng đà giảm sau phiên giảm trước đó. Diễn
biến giao dịch chung của cả thị trường khá xấu. Không có biến động giá nào đáng kể trong phiên, lực cầu khá yếu
ớt. Như các bản tin trước chúng tôi đề cập đến việc biến động giá đi ngang quá lâu khiến nhà đầu tư mất kiên
nhẫn mà bán mạnh ra. Đây cũng là tuần cuối cùng để các quỹ ETF thực hiện cơ cấu danh mục nên phiên ngày
mai thanh khoản sẽ có nhiều thay đổi so với phiên hôm nay. Nhưng cũng giống như các đợt cơ cấu trước thì biến
động giá chỉ thay đổi trước ngày cuối cùng giao dịch của ETF. Đồng thời, khối ngoại lien tục bán ra nhóm vốn hóa
lớn và trong danh mục cơ cấu đợt này cũng không nhiều mã được tăng tỷ trọng. Chính những yếu tố đó đã khiến
cho thị trường cần phải cân bằng ở vùng giá thấp hơn mới thu hút cầu trở lại.

Thời điểm này, rủi ro ngắn hạn đối với người cầm cổ với tỷ trọng lớn đang gia tăng. Khả năng cao nếu phiên mai
cầu không có thay đổi nhiều thì VN-Index sẽ tiến về vùng hỗ trợ tiếp theo là 560-565 điểm và HNX-Index được hỗ
trợ bởi vùng 82 điểm. Nhà đầu tư trading chưa nên thực hiện mua vào và chờ các chỉ số giảm về vùng hỗ trợ tiếp
theo. Khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu tiền mặt tối đa 60/40.

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.

vùng hỗ trợ vừa đánh mất. Nhưng với lực cầu hiện tại thì rủi ro ngắn hạn đối với người cầm cổ đang gia tăng.

KHUYẾN CÁO




