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Theo đánh giá của các chuyên gia tại cuộc họp của nhóm tư vấn Chính phủ diễn ra hôm
qua (ngày 24/3), tình hình kinh tế quý I năm nay có thể khởi sắc hơn. Tăng trưởng có thể
đạt 5,5 – 5,6%, cả năm có thể đạt 6,2% và nếu làm tốt thì GDP có thể đạt 6,4%. Thu hút
vốn ODA quý I tính đến ngày 20/3/2015, tổng giá trị hiệp định ODA ký kết đạt khoảng
887,8 triệu USD, giảm gần 51% so với cùng kỳ. Giải ngân tháng 3 năm 2015 ước đạt
150 triệu USD; giải ngân cả quý I năm nay ước đạt 403 triệu USD. 

GDP quý I có thể đạt 5,5 – 5,6% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Trong đó, đầu tư cho khối viễn thông là 1.400 tỷ đồng, gồm 
có 800 tỷ đồng đầu tư cho sản phẩm mới. Cụ thể, kế
hoạch năm 2015 với mục tiêu 39.600 tỷ đồng doanh thu và
2.850 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng
trưởng 13% và 16% so với thực hiện năm 2014. Các lĩnh
vực dự kiến có mức đầu tư cao nhất bao gồm Viễn thông,
Xuất khẩu phần mềm và Giáo dục.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp 100% Nhà nước phải liên danh khi tham gia dự án PPP 

Niềm tin tiêu dùng giảm nhẹ trong tháng 3 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được Chính
phủ ban hành ngày 14/2/2015, có hiệu lực từ 10/4/2015. Điểm đổi mới nổi bật của Nghị
định PPP là yêu cầu dự án phải thực hiện nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư bài bản trước
khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Quá trình nghiên cứu trải qua hai giai đoạn rõ
nét là đề xuất dự án để đánh giá tính phủ hợp với hình thức đầu tư PPP; lập báo cáo
nghiên cứu khả thi để đưa ra những giải pháp cụ thể cho quá trình triển khai. Nghị định
15 cũng xác định rõ vai trò của Nhà nước và hình thành đầu mối thực hiện. Theo đó,
Nhà nước là một bên, một đối tác của hợp đồng, Nhà nước có trách nhiệm thực hiện
các nghĩa vụ đã cam kết với nhà đầu tư. 

CII hoàn tất chuyển nhượng 30 triệu cổ phần LGC cho
đối tác nước ngoài 
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, CII đang nắm giữ
37.200.008 cổ phần LGC, tỷ lệ 51,36% vốn. Số cổ phần
này tương đương 100 tỷ đồng mệnh giá, nằm trong tổng
số 30 triệu cổ phần LGC mà CII chuyển nhượng cho đối
tác Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC). Như vậy,
CII đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 30 triệu cổ
phiếu LGC cho MPTC như hợp đồng đã ký.

Hơn 71 triệu cổ phiếu thưởng SSI sẽ giao dịch từ ngày
24/4/2015

FPT dự kiến chi hơn 2.000 tỷ đồng cho đầu tư năm
2015
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

Chính phủ Hy Lạp cũng kỳ vọng sẽ được nhận lại 1,2 tỷ euro tiền mặt trong chương trình
cứu trợ ngân hàng hồi tháng 2 từ Eurozone. Hy Lạp cho biết, quỹ cứu trợ ngân hàng của
nước này đáng ra chỉ phải hoàn trả 9,7 tỷ euro cho Eurozone, chứ không phải 10,9 tỷ
euro. Nguyên nhân là, trước đó Hy Lạp từng sử dụng dự trữ tiền mặt riêng để tái cấp vốn 
cho các ngân hàng. Kể từ năm 2010, Hy Lạp đã nhận 2 đợt cứu trợ với tổng giá trị lên
tới 240 tỷ euro. Tuy nhiên, GDP nước này vẫn suy giảm 25%, một phần do các biện
pháp khắc khổ mà các chủ nợ đưa ra.

5,063.32
Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế
giới tăng 0,2% trong tháng 2 sau khi liên tục giảm trong 3 tháng trước đó. Giá tiêu dùng
tăng một phần nhờ giá xăng tăng lần đầu tiên kể từ tháng 6/2014. Cụ thể, giá xăng tăng
2,4% trong tháng 2 - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 12/2013. Trước đó, giá xăng đã
giảm 18,7% trong tháng 1 và ghi nhận 7 tháng giảm liên tiếp. Giá năng lượng nói chung

Đầu tư 5.637 tỷ xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Hy Lạp sẽ cạn tiền mặt vào ngày 20/4 
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Năm 2014, công ty đạt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.030
tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm, tăng 3% so với
năm 2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, hoàn
thành 101% kế hoạch năm. Cùng năm này, công ty trả cổ
tức 9%, tương đương số tiền chi trả 210,8 tỷ đồng. Theo
nội dung tờ trình Đại hội, HĐQT trình kế hoạch kinh doanh
công ty mẹ năm 2015 với doanh thu 565,1 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế 229,38 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả
9%.

PVI kế hoạch lãi ròng 229 tỷ đồng năm 2015, cổ tức 9% 
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Mặc dù giảm nhẹ, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 3 vẫn cao hơn nhiều so với mức
trung bình 134,5 điểm trong suốt thời gian qua (2014 – 2015). Xét về tình hình tài chính
cá nhân hiện tại, 36% (giảm 2%) người tiêu dùng Việt Nam cho rằng tình hình tài chính
gia định họ hiện "tốt hơn" năm trước, so với 19% (giảm 2%) cho biết tình hình tài chính
gia đình họ “xấu hơn” (thấp nhất kể từ thời điểm tháng 7 năm 2014). Xét về dài hạn,
61% (giảm 5%) người tiêu dùng Việt Nam kỳ vọng rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ ở
“trạng thái tốt” trong 5 năm tới khi so sánh với 4% (giảm 4%) người tiêu dùng dự đoán
rằng tình hình kinh tế sẽ ở “trạng thái xấu” (đây cũng là tỷ lệ thấp nhất cho chỉ số này kể
từ thá 2/2014)

Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ niêm yết bổ sung và chính
thức giao dịch 71,22 triệu cổ phiếu thưởng từ ngày
24/4/2015. Theo đó, 71.221.057 cổ phiếu thưởng (tương
ứng tỷ lệ chia thưởng 20%) đã được phân phối tới 19.175
cổ đông. Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm
tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân
(nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Theo đó, VEC đề xuất đầu tư xây dựng 30 km đường cao tốc 4 làn xe hạn chế đoạn từ
cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây nối cao tốc Bến Lức - Long Thành và nối đến
Quốc lộ 51 (Km16+800 - Km46+800). Tuyến sẽ bố trí hai nút giao liên thông liên thông là
nút giao Long Thành liên thông với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây tại
Km16+500 có dạng trumpet và nút giao Nhơn Trạch liên thông với đường cao tốc Bến

Lức - Long Thành tại Km 29+500 có dạng trumpet. Tổng mức đầu tư Dự án là 5.637 tỷ

đồng, trong đó có 639 tỷ đồng vốn chủ sở hữu VEC, phần còn lại vay vốn thương mại.

(Cập nhật 17h15 ngày 25/03/2015)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

tăng 1% trong cùng kỳ. Giá tiêu dùng tăng là dấu hiệu cho thấy, Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) có thể sẽ nâng lãi suất vào tháng 6 tới. 

3,662.09-29.32Shanghai
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Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,5 điểm (-1,15%) xuống
560,93 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 87,6 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 1.754,71 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 4,5
triệu đơn vị, trị giá 224 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của việc giảm mạnh
của VnIndex đến từ việc GAS, PVD đã giảm sàn trong phiên giao dịch
hôm nay. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, HPG, MSN,
BVH… cũng giảm điểm trong phiên đã khiến VnIndex chạm ngưỡng
560 điểm. Nhóm cổ phiếu bất động sản đi ngược thị trường như HBC,
DXG, NBB, VPH…. Ngoài ra, cổ phiếu ngân hàng cũng giao dịch khá
tốt với VCB, BID, CTG, ACB, STB đều tăng điểm trong phiên giao dịch
hôm nay.
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87,606,340

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại đã bán ròng 536.330 đơn vị với tổng giá trị tương
ứng 72,59 tỷ đồng, tăng 3,88% về lượng và 78,66% về giá trị so với
phiên 24/3. Top mua ròng là DXG, PDR. Top bán ròng là PVD, GAS.
Trên HNX, khối này đã bán ròng 373.200 đơn vị với tổng giá trị tương
ứng 5,82 tỷ đồng, giảm 73,52% về lượng và 72,15% về giá trị so với
phiên 24/3. Top bán ròng là PVS, TIG, VCG. Trong khi BCC là cổ phiếu
được mua ròng mạnh nhất

TỔNG QUAN GD NĐTNN

81

102

79

83.15

TỔNG KL

HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,2%) xuống 83,15 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 38,5 triệu đơn vị, trị giá 514.38 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 7,4 triệu cổ phiếu, trị giá 71 tỷ đồng. Thống kê cụ
thể toàn sàn ghi nhận 102 mã giảm, 81 mã tăng và 79 mã đứng giá.
Nhóm cổ phiếu chủ chốt hồi phục yếu, chưa đủ sức dẫn dắt thị trường,
giá đóng cửa chịu sự phân hóa, tăng giảm đan xen: ACB tăng 200
đồng, KLS tăng 100 đồng; SCR, SHB, VCG, VND dừng mốc tham
chiếu; Với gần 4,8 triệu đơn vị khớp thành công, FIT bất ngờ vươn lên
dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. KLF lùi xuống đứng thứ hai đạt hơn 4
triệu đơn vị. Các vị trí kế tiếp thuộc về: PVS, SHB, CEO.
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38,530,742

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trang 2

được mua ròng mạnh nhất.BÁN 10,722,950 697,800



Xu thế giảm vẫn tiếp diễn trong phiên hôm nay với xu
thế bán mạnh nhóm dầu khí đã khiến Vn-Index để mất
tới 6.5 điểm xuống 560.93 điểm ở thời điểm đóng cửa.
Trong phiên có lúc Vn-Index để mất tới hơn 8 điểm.
Ngưỡng hỗ trợ 560 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ
đường giá. Tuy nhiên, các tín hiệu hiện tại cho thấy xu
thế giảm còn tiếp diễn. MACD vẫn đang gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu, cùng với RSI, MFI tiếp tục giảm
mạnh thể hiện dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Dải
Bollinger đang mở rộng xuống phía dưới và đường giá
tiếp tục bám sát dải dưới xuống phía dưới. Nhịp phục
hồi kỹ thuật đường kỳ vọng tại vùng hỗ trợ hiện tại là
560 điểm. Nếu lực cầu không gia tăng thì đường giá chỉ
test ngưỡng hỗ trợ này 2-3 phiên và sẽ tiếp tục giảm.

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Áp lực giảm giá trên sàn này bớt hơn do nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn chỉ giảm ở một vài mã của nhóm dầu khí
như PVS, PVB, PVC…Chốt phiên, HNX-Index đứng ở
83.15 điểm. Các tín hiệu hiện tại cho thấy xu thế giảm
còn tiếp diễn. MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu, cùng với RSI, MFI tiếp tục giảm mạnh
thể hiện dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger
đang mở rộng xuống phía dưới và đường giá tiếp tục
bám sát dải dưới xuống phía dưới. Nhịp phục hồi kỹ
thuật đường kỳ vọng tại vùng hỗ trợ hiện tại là 83 điểm.
Nếu lực cầu không gia tăng thì đường giá chỉ test
ngưỡng hỗ trợ này 2-3 phiên và sẽ tiếp tục giảm.
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Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 26/03/2015
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Bất chấp dấu hiệu tích cực từ tình hình lạm phát, chỉ số S&P 500 và Dow Jones vấn ghi nhận phiên giảm thứ 2
liên tiếp. Kết thúc phiên ngày 24/3, chỉ số S&P 500 và Dow Jones đồng giảm 0,6% lần lượt xuống 2.091,5 điểm
và 18.011,14 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Cổ phiếu của tất cả 10 lĩnh vực chính được S&P 500 theo dõi
đều giảm giá, trong đó lĩnh vực y tế và tài chính giảm mạnh nhất. Chỉ số biến động chứng khoán VIX theo đó
tăng 1,6% lên 13,62 điểm. Có khoảng 5,8 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ,
thấp hơn 13% so với khối lượng giao dịch trung bình 3 tháng qua. Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ lạm
phát và tỷ lệ lạm phát lõi đồng tăng 0,2% trong tháng 2. Trong đó, tỷ lệ lạm phát ghi nhận đợt tăng đầu tiên trong
4 tháng qua nhờ giá nhiên liệu ổn định. Cùng ngày chính phủ Mỹ cho biết, doanh số bán nhà mới trong tháng 2
tại nước này bất ngờ tăng lên cao nhất 7 năm (539.000 căn nhà) nhờ đà cải thiện của thị trường lao động thúc
đẩy chi tiêu của người dân Mỹ.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhóm dầu khí và mở rộng quy mô bán ra ở phiên nay đã khiến nhóm này lao dốc.
Và đây cũng là nguyên nhân khiến Vn-Index giảm mạnh về vùng hỗ trợ 560 điểm ỏ phiên nay. PVD, GAS đóng

NHẬN ĐỊNH  
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Ẩn số vẫn là hoạt động bán của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào. Điều rủi ro nhất chính là việc bán này tập
trung chủ đạo vào các blue-chips lớn, vốn sẽ gây tác động mạnh lên điểm số. Trong phiên, không thể nào phân
biệt được lực bán tại chỗ là của nhà đầu tư trong nước hay nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là 2 cổ phiếu
PVD, GAS. Điều này dẫn đến một bất ngờ khác là nhà đầu tư trong nước thực sự thất vọng với chương trình
mua cổ phiếu quỹ của GAS. Ngoài ra, các cổ phiếu dầu khí khác cũng giảm rất mạnh như PVS, PVG, PVC,
PVB. Do đó, ngưỡng hỗ trợ hiện tại 560 điểm không đóng vai trò nhiều khi áp lực bán ra từ nhóm cổ phiếu dầu
khí còn tiếp diễn. Với diễn biến cuối giờ chiều này thì nhóm này sẽ còn hứng chịu đợt giảm trong phiên tới. Lo
ngại về giải chấp bắt đầu khi nhóm này tiếp tục giảm trong phiên tới. Mặc dù ở phiên nay chỉ có nhóm dầu khí
diễn biến tiêu cực trong khi nhóm ngân hàng và bất động sản giao dịch tích cực nhưng dòng tiền chưa thực sự
mạnh dạn. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu dầu khí cũng ảnh hưởng nhiều đến chỉ số, do đó, thị trường cần quan sát
nhóm này để có những hành động tiếp theo. Xu thế giảm giá còn tiếp diễn và ngưỡng hỗ trợ 560 điểm được
test trong phiên tới nhưng xác suất phục hồi mạnh tại vùng này không cao nếu như nhóm dầu khí tiếp tục giảm.

Ở thời điểm này, nhà đầu tư giữ tiền mặt tỷ lệ cao nên đứng ngoài thị trường chờ tín hiện rõ ràng hơn từ phía thị
trường do biểu đồ kỹ thuật tiếp tục xấu đi và chưa xuất hiện điểm mua. Nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu cao và
tỷ lệ margin lớn nên giảm tỷ trọng margin trong các nhịp hồi của thị trường phiên kế tiếp.

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.

cửa sát sàn đóng góp phần lớn vào đà giảm hôm nay. Ngưỡng hỗ trợ sẽ được test trong phiên tới, nhưng cầu
yếu sẽ chỉ giúp giá phục hồi nhẹ, trong khi điều lo ngại là nhóm dầu khí sẽ chưa dừng giảm.

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.




