
HĐQT công ty đã quyết nghị Phát hành cổ phiếu thưởng

Theo kế hoạch, đến hết năm 2014, Vinatex sẽ hoàn thành
việc thoái vốn 21/37 khoản đầu tư, dự kiến thu hồi 917 tỷ
đồng (giá trị sổ sách) tương đương 85% giá trị vốn cần
thoái theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ. Mục tiêu đặt ra trong lộ trình thoái vốn vào cuối năm
nay là như vậy, nhưng việc thu hồi được đúng khoản tiền
đề ra là 917 tỷ đồng hay không, lại không phụ thuộc vào ý
muốn chủ quan của Vinatex.

Thời điểm tháng 03/2014, tỷ lệ doanh nghiệp đang vay
vốn để sản xuất kinh doanh là 49,5% (50,5% còn lại không
vay). Trong số các DN đang vay vốn thì tỷ lệ doanh
nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại nhà nước
đạt cao nhất (63,6%). Theo ngành kinh tế, tỷ lệ doanh
nghiệp vay vốn cho sản xuất kinh doanh của khu vực
công nghiệp và xây dựng đứng đầu với 60%. Xếp sau đó
là các doanh nghiệp dịch vụ với 43%. Khu vực nông lâm
nghiệp và thủy sản chỉ chiếm 33,7%.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty công trình
ố ồ ầ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Gần 700 triệu đôla vốn ngoại đổ vào bất động sảnHơn 50% doanh nghiệp không vay vốn để SXKD năm
2014

Nhà thầu Trung Quốc trúng thầu xây cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

Trong 6 tháng đầu năm, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, các nhà đầu tư nước ngoài 
đã đăng ký vào Việt Nam 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013. Ước tính các 
dự án đã giải ngân được 5,75 tỷ USD. Công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút 
được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 326 dự án đầu tư đăng ký mới. 
Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 4,8 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng số vốn. Lĩnh vực 
xây dựng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 465,4 triệu USD. 
Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 16 dự án đăng ký mới. Tổng vốn 
đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 692,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2013, số vốn 
ngoại cấp mới và tăng thêm của lĩnh vực kinh doanh BĐS tăng hơn 270 triệu đôla.

Vinatex thoái 917 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành 

3 năm lãi chưa đầy 1 tỷ, Xây lắp điện Thiên Trường vét
lãi chưa phân phối cho CBCNV
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Trong 6 tháng đầu năm 2014, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã đăng ký đầu tư vào
Việt Nam đạt 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so với cùng kỳ 2013. Theo báo cáo vừa công bố
của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng của năm 2014,
ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được tỷ 5,75 tỷ USD, tăng
0.9% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, khu vực đầu tư nước ngoài đã thực hiện
xuất khẩu (kể cả dầu thô) trong 6 tháng đạt 47,82 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ
năm 2013 và chiếm 67,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, xuất khẩu
không kể dầu thô là 43,75 tỷ USD tăng 17,2% so với cùng kỳ 2013.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 7 tỷ USD trong 6 tháng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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9,864.18

15,308.49

Đầu năm 2014, Mỹ ghi nhận quý có hiệu quả hoạt động kinh tế tệ nhất trong 5 năm. Chỉ
số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80,210 điểm.
Euro tăng lên 1,3631 USD/EUR, ghi nhận mức giá cao nhất từ ngày 6/6, theo FactSet.
Ngày 25/6, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, GDP quý I của Mỹ giảm 2,9%, lớn hơn nhiều so
với mức giảm ước tính 1% trong tháng 5 và ước tính tăng 0,1% trong tháng 4. Con số
này cũng cao hơn so với mức giảm dự báo 1,7% của các chuyên gia. GDP quý I giảm
mạnh hơn so với dự báo có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở
mức cận 0 lâu hơn nữa
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Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Nhật sẽ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống
dưới mức 30% kể từ năm tài chính tới và đặt mục tiêu duy trì thuế này ở mức từ 20-
30% trong vòng vài năm tới. Thuế thu nhập doanh nghiệp Nhật hiện lên đến 35,6%,
thuộc vào loại cao nhất trong số các nền kinh tế phát triển, chỉ kém mức 40% của Mỹ.
Một điểm đáng chú ý khác trong kế hoạch của ông Abe là các biện pháp để khắc phục
tình trạng lực lượng lao động ngày một mỏng đi vì dân số già. Ông Abe cam kết sẽ áp
dụng các chính sách về thuế để khuyến khích phụ nữ tham gia thị trường lao động

9.55

Shanghai

CHÂU Á

ồ

cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn
cho người lao động trong Công ty. Số lượng cổ phiếu phát
hành là 80.000 cp tương đương giá trị tính theo mệnh giá
là 800 triệu đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ công ty
dự kiến đạt 29,55 tỷ đồng. Việc phát hành dự kiến sẽ thực
hiện sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho
phép phát hành.

13.18

S&P 500

Ngày 28/7/2014, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
HUD3 (mã HU3) sẽ thực hiện trả cổ tức bằng tiền năm
2013, với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900
đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để thực hiện trả cổ tức là 10/7/2014. Trong một tháng qua,
giá cổ phiếu HU3 đóng cửa dao động trong biên độ 8.900
– 9.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 3.292
đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 30,2 triệu đồng/phiên.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Ngày 24/6, Bộ Công thương và Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan (EGATI) đã ký kết
Biên bản ghi nhớ (MOU) phát triển Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị. Trước
đó, hai bên đã tiến hành đàm phán về các nội dung của MOU bao gồm tiến độ thực hiện
dự án, vai trò và trách nhiệm của mỗi bên trong việc triển khai dự án… Đến tháng
6/2014, hai bên đã thống nhất tất cả các nội dung của MOU. Dự án Nhà máy nhiệt điện
Quảng Trị có công suất 1.200 MW (2x600MW) tại tỉnh Quảng Trị, được Chính phủ Việt
Nam đồng ý giao cho EGATI làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện theo hình thức xây
dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) từ tháng 8/2013. 

Dow Jones 16,867.51

Điện lực Thái Lan đầu tư nhà máy điện 1.200 MW tại Quảng TrịHU3: 10/7 ĐKCC trả cổ tức bằng tiền năm 2013, tỷ lệ
9% 

Nhật công bố "mũi tên thứ ba" cải cách kinh tế 

giao thông tỉnh Giang Tô - Trung Quốc đã ký hợp đồng gói thầu A3 (Km99 +500 -
Km110 +100), Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Gói thầu A3
thuộc Hợp phần vay vốn của Ngân hàng Thế giới, đi qua địa phận tỉnh Bình Sơn,
Quảng Ngãi dài 10,6 km, được xây dựng theo quy mô đường cao tốc 4 làn xe. Tổng
mức đầu tư toàn Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là 27.968 tỷ đồng (tương
đương 1.472 triệu USD) sử dụng vốn vay của JICA, WB và vốn đối ứng của Chính phủ
Việt Nam.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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(Cập nhật 16h45' ngày 26/06/2014) Trang 1

mức cận 0 lâu hơn nữa. (Nguồn:Google Finance & Reuters)
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HNX Index đứng ở mức 77 35 điểm giảm 0 40 điểm ( 0 51%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 576,40 điểm, tăng 4,13 điểm (0,72%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 123,938 triệu đơn vị, trị giá 1.993,91 tỷ đồng.
Toàn sàn có 108 mã tăng, 89 mã giảm và 103 mã đứng giá. Phiên
giao dịch hôm nay, hàng loạt các cổ phiếu vừa và nhỏ như FLC, ITA,
HQC, GTT… có giao dịch rất mạnh. Trong đó, FLC đã được kéo lên
mức giá trần, khớp lệnh lên tới 22,33 triệu cổ phiếu và còn dư mua giá
trần tới 1,1 triệu đơn vị. Trong khi đó, ITA đứng giá tham chiếu và cũng
khớp lệnh tới 7,2 triệu đơn vị. HQC giảm 100 đồng xuống 7.700
đồng/CP và cũng khớp lệnh được 4,6 triệu đơn vị. Về mặt điểm số, chỉ
số VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh khá vững nhờ lực đỡ từ một số
cổ phiếu trụ cột như BVH, GAS, VNM, VCB… Trong đó, GAS tăng
2.000 đồng lên 108.000 đồng/CP. HAG tăng 200 đồng lên 24.500
đồng/CP và khớp được 4,4 triệu đơn vị. BVH tăng 1.600 đồng lên
41.800 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 77,35 điểm, giảm 0,40 điểm (-0,51%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 57,6 triệu đơn vị, trị giá 633,67 tỷ đồng. Toàn
sàn có 95 mã tăng, 87 mã giảm và 178 mã đứng giá. Phiên hôm nay,
các cổ phiếu trong nhóm HNX-30 phân hóa rất mạnh. Nhiều cổ phiếu
có tính dẫn dắt như ACB, KLS, LAS, VCG… đã đồng loạt giảm giá và
khiến chỉ số HNX-Index không thể bật tăng trở lại. Phiên hôm nay, PVX
giảm 200 đồng xuống 4.300 đồng/CP và khớp được 3,7 triệu cổ phiếu.
SCR giảm 100 đồng xuống 8.500 đồng/CP và cũng khớp được 4,45
triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu như SHB, SHS, KLF,
PVS… vẫn duy trì được sắc xanh. SHB tăng 100 đồng lên 9.300
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 7,5 triệu đơn
vị.PVS và SHS tăng 100 đồng và đều khớp hơn 2 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 11,6 triệu đơn vị và bán ra 5,2
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 
1.199.290 đơn vị (chiếm 27,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.339.100 cổ phiếu và bán ra 369.400 cổ phiếu. 
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Mặc dù áp lực bán ở vùng giá cao gia tăng về cuối
phiên nhưng nhờ sự tăng giá ở nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn đã giúp Vn-Index tăng 4.13 điểm lên 576.4 điểm.
Thanh khoản cải thiện khá tốt với hơn 110 triệu đơn vị
khớp lệnh, tương đương với hơn 1500 tỷ đồng, tăng
hơn 24% so với phiên trước và cao hơn giá trị giao dịch
trung bình 20 phiên là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên Vn-
Index hiện tại vẫn đang trong vùng kháng cự 580 điểm
đồng thời dải Bollinger vẫn chưa có tín hiệu mở rộng ra
nên xu thế đi ngang vẫn duy trì trên sàn này. Bên cạnh
đó các tín hiệu MACD, RSI và MFI vẫn ủng hộ xu thế
hiện tại. Chỉ báo STO đang tăng mạnh vào vùng quá
mua nên áp lực bán ra trong các phiên tới sẽ tăng lên.
Do đó, xu thế hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi với
ngưỡng kháng cự 580 điểm trong các phiên tới. 
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Sau khi chạm dải trên Bollinger ở phiên trước thì áp lực
điều chỉnh đã khiến HNX-Index giảm điểm về cuối phiên 
nhưng mức độ điều chỉnh khá nhẹ. Chốt phiên, HNX-
Index giảm 0.4 điểm xuống 77.35 điểm. Thanh khoản
tăng khá tốt với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 53 triệu
đơn vị tương đương giá trị giao dịch đạt gần 600 tỷ
đồng. Nhìn chung mức độ điều chỉnh hôm nay không
đáng kể và chỉ tập trung vào cuối phiên. Số mã tăng
giảm khá cân bằng về cuối phiên. Các chỉ báo hiện tại
ủng hộ xu thế đi ngang khi dải Bollinger vẫn đi ngang.
MACD, RSI và MFI vẫn cho tín hiệu đi ngang. Bên cạnh
đó, chỉ báo STO đang tăng mạnh vào vùng quá mua
đồng thời đường giá đang nằm sát dải trên của
Bollinger nên áp lực điều chỉnh trong các phiên tới gia
tăng. Vùng 78 điểm vẫn là vùng kháng cự hiện tại với
đường giá. 

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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Áp lực điều chỉnh gia tăng về cuối phiên đã khiến cả 2 chỉ số đóng cửa lùi về mức thấp trong ngày. Chốt phiên,
Vn-Index tăng 4.13 điểm lên 576.4 điểm, HNX-Index giảm 0.4 điểm xuống 77.35 điểm. Dòng tiền tiếp tục đổ
mạnh vào thị trường đẩy thanh khoản tăng cao nhất kể từ đầu tuần. Vn-Index cũng đóng cửa ở mức cao nhất
kể từ đầu tháng 5. Tuy nhiên vùng kháng cự 580 điểm cần được thử thách trong các phiên tới. 
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Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm nhờ hy vọng kinh tế Mỹ sẽ hồi phục sau khi bị
suy giảm nhiều hơn dự đoán trong quý 1. Lúc 13h31 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái
Bình Dương tăng 0,7% lên 145,26 điểm, với cả 10 nhóm ngành cùng tăng. Thị trường Châu Á tăng theo
chứng khoán Mỹ khi nhà đầu tư đang theo dõi số liệu để tìm dấu hiệu về sức phục hồi của kinh tế Mỹ sau khi
một báo cáo trong ngày hôm trước cho thấy GDP quý 1 của Mỹ giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm. Thị trường
Mỹ đã không phản ánh tiêu cực trước số liệu GDP, một tín hiệu tích cực cho thị trường Châu Á. Thêm vào đó,
số liệu GDP của Mỹ còn giúp nhà đầu tư hy vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ lùi thời điểm tăng
lãi suất. Chứng khoán Nhật Bản tăng 0,2%, chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,7%, chứng khoán Australia tăng
1,2%, còn chứng khoán New Zealand tăng 0,5%. Chứng khoán Hồng Kông tăng 0,9% , còn chứng khoán
Trung Quốc tăng 0,6%.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Như vậy chỉ trong 10 phiên gần đây, VN-Index đã hai lần thử thách vùng kháng cự 580 điểm. Lần thử đầu tiên
đã thất bại vào ngày 13/6. Giá trị khớp lệnh ngày hôm đó đạt 1.491 tỷ đồng. Phiên hôm nay, chỉ số đóng cửa ở
mức cao hơn, đồng thời giá trị khớp lệnh cũng lên tới 2.161,2 tỷ đồng. Một điều khá lý thú, là so với mức điểm
số tương đương thì VN-Index đóng cửa hôm nay chỉ cao hơn một chút. Tuy nhiên đa số cổ phiếu vốn hóa lớn
thuộc rổ VN30 lại đều đã ở mức cao hơn nhiều so với đỉnh giá tại ngày 13/6. Với HSX, yếu tố vốn hóa đã chi
phối điểm số, nên động lực tăng của thị trường những phiên vừa qua chưa có được sự hợp tác thực sự của
các cổ phiếu siêu lớn. Khi VN-Index quay lại kiểm tra đỉnh cũ gần 580 điểm cũng chính là thời điểm các cổ
phiếu này kiểm tra lại đỉnh giá cũ. Quy mô thanh khoản tăng cao phiên hôm nay chứng tỏ nhà đầu tư vẫn đang
rất tự tin giao dịch. Mặc dù một số cổ phiếu điều chỉnh nhẹ trở lại như nhóm chứng khoán nhưng điều đó
không ngăn cản được một phiên giao dịch khá tích cực. Độ rộng toàn thị trường vẫn nghiêng về phía tăng với
203 mã tăng và 176 mã giảm. Hai rổ cổ phiếu trọng điểm là VN30 và HNX30 cũng có độ rộng mở rộng. Thị
trường có dấu hiệu cải thiện dần về cuối tuần, chuyển từ trạng thái mua bán thận trọng sang giao dịch một
cách cởi mở hơn. Số lượng mã có tín hiệu vượt đỉnh cũ đang tăng dần. Chúng tôi cho rằng đây là tín hiệu tích
cực cho xu thế trong thời gian tới và có thể tạo hiệu ứng cho các nhóm cổ phiếu còn lại thoát khỏi xu thế đi
ngang. Tuy nhiên với cá tín hiệu hiện tại thì xu thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn và chưa có tín hiệu xác lập
xu thế tăng giá khi xuất hiện tín hiệu quá mua. 

Ở phiên hôm nay, HNX-Index đã bị điều chỉnh khi chạm dải trên của Bollinger bằng cây nến đỏ thân ngắn,
đồng thời dải này không mở rộng ra có thể là lực cản cho đà phục hồi trong phiên tới. Với các tín hiệu hiện tại
thì áp lực bán ra trong các phiên tới sẽ gia tăng. Ngưỡng kháng cự cần được thử thách là 580 điểm với VN-
Index và 78 điểm với HNX-Index. Nếu vượt ngưỡng này cùng thanh khoản duy trì tốt thì cả 2 sàn chính thức
thoát khỏi xu thế đi ngang và xác lập xu thế tăng giá. 
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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
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