
6 tháng đầu năm 2014, tình hình sản xuất kinh doanh của
PVFCCo vẫn tăng trưởng cao, góp phần ổn định thị
trường phân bón trong nước. Sản lượng đạm Phú Mỹ đạt
gần 400 nghìn tấn; tổng doanh thu đạt 5.050 tỉ đồng; lợi
nhuận đạt 660 tỉ đồng (6 tháng đầu năm 2013 DPM LNTT

ế

Ttính đến ngày 31/5, tổng tài sản của PVcomBank ước đạt
94.089 tỷ đồng, huy động vốn trên thị trường đạt 65.075 tỉ
đồng, dư nợ tín dụng thị trường đạt 38.837 tỉ đồng. Doanh
thu 5 tháng của ngân hàng đạt 2.303 tỉ đồng, lLNTT 5
tháng đạt 31,6 tỉ đồng. PVcomBank đặt mục tiêu doanh
thu năm nay đạt 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kế
hoạch 2014 là 129 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2013 của EVN là 9.197 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế sau khi bù lỗ lũy kế hợp nhất là
547 tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất năm 2013 của tập đoàn
là 177.850 tỷ đồng. Tập đoàn và các đơn vị đã ký được
hợp đồng vay trên 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng thương
mại và tín dụng ưu đãi trong nước. Tổng nguồn vốn nước
ngoài đã ký kết trong năm 2013 đạt 792 triệu USD vốn vay
thương mại và 120 triệu EUR vay ODA. 

Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt gần 4.054 tỷ đồng, bằng 59,6% dự
toán, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó thu nội địa đạt 3.325 tỷ đồng, bằng
61% dự toán, tăng 25,2%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 721 tỷ đồng, bằng 54%
dự toán, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2013. Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng chi
ngân sách đạt 4.126 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 15%, trong đó chi đầu tư phát
ể ồ ồ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Giá xăng tăng 330 đồng/lít từ 20h00 ngày 23/6EVN lãi gần 9.200 tỷ đồng trong năm 2013

Hải Dương: Thu ngân sách nhà nước tăng 25% 

Chiều tối ngày 23/6, Liên Bộ Tài chính Công thương đã có thông báo mới về việc điều 
hành giá xăng dầu. Theo đó, do thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường 
thế giới trong chu kỳ tăng giá ở xu hướng tăng, nên Bộ Tài chính cho phép các doanh 
nghiệp được điều chỉnh giá bán lẻ giá xăng, dầu mazut và dầu hỏa. Giá dầu diesel giữ 
nguyên. Sau thông báo của Bộ Tài chính, Petrolimex đã có quyết định điều chỉnh giá 
bán lẻ xăng dầu. Cụ thể: Giá xăng tăng 330 đồng/lít; với xăng Ron92 lên 25.230 
đồng/lít; Giá dầu hỏa tăng 170 đồng lên 22.540 đồng/lít; Giá dầu mazut tăng 270 
đồng/kg lên 18.860 đồng/kg. Giá dầu diesel giữ nguyên tại 22.530 đồng/lít.

PVcomBank 5 tháng lãi 31,6 tỉ đồng

6 tháng: Đạm Phú Mỹ đạt lợi nhuận 660 tỷ, giảm mạnh
so với cùng kỳ 2013 
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Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2014 đã tăng 0,3%
so với tháng trước và tăng 4,98% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau nửa năm,
lạm phát mới chỉ là 1,38% bằng 1/5 mục tiêu lạm phát cả năm và thấp nhất trong 13
năm trở lại đây. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là CPI hàng tháng đang có dấu hiệu
tăng tốc với mức tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Sau khi tăng khá cao vào tháng
1 và 2, CPI đã giảm theo đúng quy luật vào tháng 3 rồi xác lập xu hướng đi lên tăng dần
trong các tháng 4, 5 và 6. 

Lạm phát 6 tháng thấp nhất trong 13 năm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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(Cập nhật 17h50' ngày 24/06/2014)

4,519.66

Trang 1

9,919.48

15,376.24

Bất chấp chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ và doanh số bán nhà cũ tại Mỹ đều
tăng, USD lại giảm giá so với các đồng tiền mạnh. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của
USD với 6 đồng tiền mạnh – giảm xuống 80,270 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá
của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác – giảm xuống 72,98 điểm. Euro tăng lên
1,3603 USD/EUR. Lĩnh vực sản xuất của Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh hơn so với dự
kiến trong tháng 6. PMI sơ bộ của Mỹ tăng lên 57,5 điểm, cao hơn so với dự báo 56,5
điểm của các chuyên gia kinh tế và mức 56,4 điểm của tháng trước đó.
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USD giảm bất chấp số liệu kinh tế tích cực

tháng 6, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của Mỹ tăng lên 57,5 điểm, cao hơn
so với dự báo 56,5 điểm của các chuyên gia kinh tế và mức 56,4 điểm của tháng trước
đó. Đây cũng là mức điểm cao nhất kể từ tháng 10/2010. Trong đó, chỉ số phụ về sản
lượng sản xuất và đơn hàng mới lần lượt tăng lên 61 điểm và 61,7 điểm trong tháng 6,
cao hơn mức 59,6 điểm và 58,8 điểm của tháng trước. Cả hai chỉ số phụ này đều ghi
nhận mức cao nhất kể từ tháng 4/2010. Số liệu này đã phần nào khẳng định rằng, kinh
tế Mỹ đang trên đà phục hồi mạnh mẽ trong quý II sau khi suy giảm ở quý trước đó do
thời tiết khắc nghiệt
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hơn 1.800 tỷ). Với kế hoạch kinh doanh phù hợp, PVFCCo
tin tưởng sẽ hoàn thành và về đích trước kế hoạch năm
2014

9.57
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Bộ Công thương đã trình Thủ tướng đề xuất Nhà nước
bán 30% trong 89% cổ phần tại Sabeco cho các đối tác
chiến lược nước ngoài và bán tiếp 19% cp cho các nhà
đầu tư khác trong 2014 hoặc muộn nhất là 2015. Theo
thông tin truyền thông công bố trước đây, danh sách các
đối tác chiến lược nước ngoài có thể bao gồm một số tên
tuổi như Asahi; Kirin; SAB Miler, Heineken. Sau khi bán
bớt vốn nhà nước như đề xuất, cổ phần Nhà nước tại
Sabeco sẽ giảm còn 40%. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định ứng vốn giải phóng mặt bằng các
công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố ứng vốn 700 tỷ đồng
từ nguồn quỹ dự trữ tài chính thành phố để giải phóng mặt bằng các dự án, công trình
trọng điểm dự kiến hoàn thành trong 2014 - 2015. Chủ đầu tư các dự án chịu trách
nhiệm về tiến độ thực hiện dự án, xây dựng tiến độ chi tiết các hạng mục đồng thời đảm
bảo và tiết kiệm chi phí thực hiện dự án, thực hiện thanh quyết toán dự án đúngq uy
định. UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư 
triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ phê duyệt.

Dow Jones 16,937.26

Hà Nội ứng 700 tỷ đồng giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểmBộ Công thương kiến nghị bán 49% cổ phần Nhà
nước tại Sabeco

Sản xuất Mỹ tăng trưởng nhanh nhất hơn 4 năm

triển đạt 837 tỷ đồng, tăng 44,7%; chi thường xuyên đạt 2.839 tỷ đồng, tăng 19% so với
cùng kỳ năm 2013.
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 76 62 điểm tăng 0 64 điểm

VN-Index dừng lại ở mức 569,74 điểm, tăng 3,82 điểm (0,68%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 67,576 triệu đơn vị, trị giá 1.067,36 tỷ đồng.
Toàn sàn có 127 mã tăng, 64 mã giảm và 109 mã đứng giá. Phiên
hôm nay trong nhóm VN-30 chi có 4 mã giảm là VCB, PVT, KDC và
PET. Trong đó, VCB giảm 200 đồng xuống 26.000 đồng/CP. KDC
giảm 500 đồng xuống 60.000 đồng/CP. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ
phiếu lớn khác như BVH, SSI, MSN, GAS, BID… đã đồng loạt tăng giá
và giúp kéo chỉ số VN-Index lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, SSI
tăng 500 đồng lên 25.600 đồng/CP và khớp lệnh 2,4 triệu đơn vị. GAS
tăng tới 2.000 đồng lên 107.000 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ, giao dịch đã cải thiện hơn đáng kể. Các cổ phiếu như FLC, HAR,
HQC, HT1… đều đã đồng loạt tăng giá. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

569.74

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

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 76,62 điểm, tăng 0,64 điểm
(0,85%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 54,869 triệu đơn vị, trị giá
700,94 tỷ đồng. Toàn sàn có 112 mã tăng, 60 mã giảm và 188 mã
đứng giá. Tương tự như sàn HOSE, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt
trên sàn HNX như PVX, PVS, VCG, VND, SHB, KLS… cũng đồng loạt
tăng giá. Trong đó, PVX đã chạm mức giá trần và khớp lệnh 11,5 triệu
đơn vị. Đáng chú ý, OCH tăng 100 đồng lên 25.600 đồng/CP và thỏa
thuận được hơn 7,84 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao dịch hơn
200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KLF tăng 100 đồng lên 11.100 đồng/CP và
cũng thỏa thuận được hơn 2 triệu đơn vị, ở mức giá trần, tương
đương giá trị giao dịch đạt 24,8 tỷ đồng.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,1 triệu đơn vị và bán ra 4,5
triệu đơn vị, trong đó mã PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.043.600 đơn vị (chiếm 26,4% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
bán ra 5.200 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 2.913.200 cổ phiếu
và bán ra 272.648 cổ phiếu. 
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Chốt phiên, VN-Index tăng 3,82 điểm (+0,68%), lên
569,74 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 67 triệu
đơn vị, giá trị 1.035 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đóng góp 10,4 triệu đơn vị, giá trị 183,2 tỷ đồng.
VN30-Index tăng 2,55 điểm (+0,42%), lên 612,54 điểm.
Nhiều cổ phiếu lớn khác như BVH, SSI, MSN, GAS,
BID… đã đồng loạt tăng giá và giúp kéo chỉ số VN-
Index lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, SSI tăng 500
đồng lên 25.600 đồng/CP và khớp lệnh 2,4 triệu đơn vị.
GAS tăng tới 2.000 đồng lên 107.000 đồng/CP. Thị
trường có phiên tăng điểm thứ hai trong tuần khi chỉ số
VN-Index tiến sát mốc 570 điểm, thanh khoản trên thị
trường mặc dù có sự cải thiện so với phiên giao dịch
hôm qua tuy nhiên vẫn chỉ ở mức trung bình cho thấy
tâm lý chờ đợi, thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ số VN-
index hình thành một cây nến xanh cao hơn hẳn so với
nến xanh trong ngày hôm qua tuy nhiên với giá trị giao
dịch chỉ ở mức trung bình thì phiên tăng điểm này vẫn
mang theo nhiều nghi ngờ.
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Kết thúc giao dịch, HNX-Index đứng ở mức 76,62 điểm,
tăng 0,64 điểm (0,85%). Tổng khối lượng giao dịch đạt
54,869 triệu đơn vị, trị giá 700,94 tỷ đồng. Toàn sàn có
112 mã tăng, 60 mã giảm và 188 mã đứng giá. Tương
tự như sàn HOSE, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên
sàn HNX như PVX, PVS, VCG, VND, SHB, KLS… cũng
đồng loạt tăng giá. Trong đó, PVX đã chạm mức giá
trần và khớp lệnh 11,5 triệu đơn vị. Chỉ số HNX-Index
vượt qua ngưỡng 76 điểm. Cây nến xanh bao trùm cây
nến đỏ phiên trước đó cho thấy thị trường đang vẫn
đang vận động giằng co trong giai đoạn thiếu vắng các
thông tin hỗ trợ đủ mạnh để tạo điểm bứt phá.

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

515 điểm

570 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sau nhiều phiên nằm im chờ thời, dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu “xuất trận” trong phiên chiều nay khi được kích
thích bởi thông tin tích cực. Giao dịch thị trường bất ngờ diễn ra sôi động vào phiên chiều. Nhiều cổ phiếu lớn
và nhỏ trên sàn HOSE đã đồng loạt tăng giá và kéo 2 chỉ số lên trên mốc tham chiếu. 
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Sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào phiên trước, thị trường chứng khoán mới nổi đã tăng trở lại
trong phiên giao dịch ngày thứ Ba nhờ chứng khoán Ấn Độ tăng do giá xăng giảm và cổ phiếu Hyundai Motor
tăng thúc đẩy cổ phiếu ngành tiêu dùng. Lúc gần 12h37 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi
tăng 0,4% lên 1.046,56 điểm, sau khi giảm trong 2 phiên trước. Chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ cắt đứt
chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp khi giá nhiên liệu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát tại nước này. Giá dầu Brent
đã có phiên giảm thứ ba liên tiếp, còn dầu WTI cũng rớt giá do đồn đoán rằng sản lượng dầu mỏ tại Iraq sẽ
không bị ảnh hưởng do bạo lực tại nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai OPEC này. Quân đội Iraq đã chiếm lại
được vùng đất dọc biên giới với Jordan và Syria từ tay của phe nổi dậy. Chứng khoán Indonesia tăng 0,4%
sau 4 phiên giảm trước đó. Các chỉ số chứng khoán tại Việt Nam, Philippin và Đài Loan đều tăng ít nhất 0,2%.
Cổ phiếu Hyundai Motor, hãng sản xuất ô tô lớn nhất Hàn Quốc, tăng mạnh nhất kể từ ngày 26/3, giúp chỉ số
Kospi của nước này tăng 1,1%.
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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

Diễn biến phiên giao dịch sáng ít nhiều đến tâm lý cửa nhà đầu tư khi bước vào phiên giao dịch chiều. Trong
khoảng 100 phút giao dịch chiều, thị trường vẫn diễn ra tẻ nhạt, đà tăng của VN-Index được hãm thêm khi lực
cầu gần như cạn kiệt. Tuy nhiên, sau đó, với những tin đồn liên quan đến một vài mã cổ phiếu nóng, dòng tiền
đầu cơ đã ồ ạt được đẩy vào, giúp thị trường sôi động hơn hẳn. Đà tăng của 2 sàn cũng được mở rộng với số
mã tăng lên tới hàng trăm mã. Đáng chú ý nhất trong phiên chiều nay chính là cổ phiếu PVX khi bất ngờ nhận
được lực cầu khủng, vét hết lượng dư bán, kéo PVX lên thẳng mức giá trần 4.400 đồng với 11,5 triệu đơn vị
được khớp và còn dư mua trần và ATC hơn 2,1 triệu đơn vị. Hiệu ứng từ PVX lan sang nhiều mã có tính đầu
cơ khác trên cả 2 sàn, giúp thị trường sôi động hơn hẳn so với phiên sáng. Trên HOSE, FLC cũng được kéo
lên trên tham chiếu với lượng khớp thêm trong phiên chiều 5,8 triệu đơn vị, nâng tổng khớp lên gần 8,85 triệu
đơn vị. Ngoài FLC và HQC, số mã có lượng khớp trên 1 triệu đơn vị cũng xuất hiện nhiều hơn trên HOSE như
IJC, ITA, OGC, SSI, DLG, KSS, LCG, VHG. Tâm điểm vi mô ngày hôm nay là thông tin CPI tiếp tục tăng 0,3%
so với tháng trước và duy trì đà tăng nhẹ sang tháng thứ 3. Việc điều chỉnh giá xăng dầu cùng với NHNN tăng
tỷ giá 1% vừa qua sẽ tác động đến đà tăng của chỉ số CPI trong tháng 7. Dù vậy, do lực cầu nội địa vẫn ở mức
thấp nên áp lực lạm phát trong ngắn hạn không đáng kể và không có nhiều tác động đến thị trường hiện nay.
Phiên tăng điểm ngày hôm nay một lần nữa cho thấy thị trường vẫn đang trải qua giai đoạn xập xình trong biên
độ hẹp với các phiên tăng giảm xen kẽ. Tình trạng thiếu thông tin hỗ trợ mang tính đột phá đang khiến cho
dòng tiền tham gia thị trường chưa thể cải thiện rõ nét. 

Thị trường vẫn đang vận động giằng co trong giai đoạn thiếu vắng các thông tin hỗ trợ đủ mạnh để tạo điểm
bứt phá. Triển vọng KQKD quý II đã phần nào được phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu và sẽ tiếp tục tạo ra
diễn biến phân hóa giữa các dòng cổ phiếu. Trong giai đoạn hiện nay, chiến lược mua – bán thận trọng với lợi
nhuận kì vọng vừa phải sẽ giúp nhà đầu tư ngắn hạn hạn chế rủi ro. 
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