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GDP 6 tháng đầu năm 2014 ước tính tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó
quý I tăng 5,09%; quý II tăng 5,25%. Trong mức tăng 5,18% của toàn nền kinh tế, khu
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,96%, đóng góp 0,55 điểm phần trăm vào mức
tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,33%, đóng góp 2,06 điểm phần
trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,01%, đóng góp 2,57 điểm phần trăm. Về cơ cấu nền kinh
tế 6 tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 17,69%;
khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,70%; khu vực dịch vụ chiếm 43,61% (Cơ
cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2013 là: 18,18%; 38,70%; 43,12%).

6 tháng đầu năm, GDP cả nước tăng 5,18% so với cùng kỳ

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhập siêu 6 tháng từ Trung Quốc 13,1 tỷ USD, tăng hơn 20%BTP ước đạt 30 tỷ đồng lợi nhuận sau 5 tháng

Việt Nam nhập siêu tháng thứ hai liên tiếp, vẫn xuất siêu 1,3 tỷ USD 6 tháng đầu 
năm 

Theo báo cáo về nhập khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 của Tổng Cục 
thống kê, Trung Quốc vẫn duy trì vị trí dẫn đầu với kim ngạch ước tính đạt 20,4 tỷ USD, 
tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2013 (Nhập siêu từ thị trường Trung Quốc ước tính đạt 
13,1 tỷ USD, tăng 21,2%). Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 
đạt 69,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó khu vực kinh tế trong 
nước đạt 30,3 tỷ USD, tăng 10,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 39,3 tỷ USD, 
tăng 11,6%. Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng phục vụ 
sản xuất gia công, lắp ráp vẫn duy trì ở mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước

CNG: 6 tháng ước đạt 520 tỷ đồng doanh thu

IMP ước đạt trên 50 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

6 tháng đầu năm 2014, sản lượng khí tiêu thụ của CNG
ước đạt 33 triệu Sm3 - tương đương 110% kế hoạch 6
tháng đầu năm. Doanh thu CNG ước đạt 520 tỷ đồng,
vượt kế hoạch 6 tháng với tỷ lệ 18%. CNG cho biết LNST
của công ty hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm, tuy
nhiên không đưa con số cụ thể. Được biết, năm 2014
CNG đề ra kế hoạch LNST 114 tỷ đồng và dự kiến dành
94,5 tỷ đồng chia cổ tức 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 35%.

ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Nhiệt điện Bà
Rịa (BTP) vừa diễn ra đã thông qua kế hoạch kinh doanh
năm nay, với tổng sản lượng điện thương phẩm là 1.087
triệu kWh, doanh thu 1.525 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
hơn 57 tỷ đồng, cổ tức 8%. Đại hội cũng thông qua
phương án chi trả cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 8% bằng tiền
mặt. 5 tháng đầu năm, Công ty sản xuất được hơn 847
triệu kWh điện, tương đương 75% kế hoạch năm; lợi
nhuận ước đạt 30 tỷ đồng. 

Tính chung tháng 6 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn xuất siêu với giá trị 1,3 tỷ USD, trong
đó khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,5 tỷ USD, còn
khu vực trong nước tiếp tục nhập siêu 7,2 tỷ USD. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng

Công ty ước đạt trên 50 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng
đầu năm. Trong đó, 5 tháng đầu năm, Công ty đạt 42,2 tỷ
đồng lợi nhuận. Năm 2014, IMP đặt kế hoạch LNTT 120 tỷ
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Tổng thu NSNN từ đầu năm đến thời điểm 15/6/2014 ước tính đạt 376,9 nghìn tỷ đồng,
bằng 48,2% dự toán năm, trong đó thu nội địa 256,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6%; thu từ
dầu thô 48,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập
khẩu 70,5 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8%. Tổng chi NSNN từ đầu năm đến thời điểm
15/6/2014 ước tính đạt 449,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm, trong đó chi đầu
tư phát triển 72,6 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 321,7 nghìn tỷ
đồng, bằng 45,7%; chi trả nợ và viện trợ 55,1 nghìn tỷ đồng, bằng 45,9%. Như vậy, tính
đến giữa tháng 6, bội chi NSNN là 72,5 nghìn tỷ đồng.

Dow Jones 16,846.13

Bội chi ngân sách Nhà nước 72.500 tỷ đồng đến giữa tháng 6CDC đặt kế hoạch lãi sau thuế tăng 253%

Giá tiêu dùng tại Nhật Bản tăng nhanh nhất kể từ năm 1982

6 ước tính đạt 12,1 tỷ USD, giảm 2,5% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu
năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 70,9 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm
trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 6 ước đạt 12,3 tỷ USD, giảm 3,7% so với
tháng trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu đạt 69,6 tỷ
USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2013

đồng, tăng 12,5% so với năm 2013. Về kết quả chào bán
cổ phiếu quỹ, có 90.000 cổ phiếu trong tổng số 300.000 cổ
phiếu quỹ được giao dịch, do diễn biến giá trên TTCK
không thuận lợi so với mức giá mà HĐQT quyết nghị là
55.000 đồng/CP. 

-2.17

S&P 500

CTCP Chương Dương (CDC) sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch
kinh doanh năm 2014 với giá trị sản lượng 320 tỷ đồng,
doanh thu 280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng,
tăng 47,6% về doanh thu và tăng 253% về lợi nhuận so
với năm 2013. Ngành nghề kinh doanh cốt lõi của CDC là
thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp. Về Dự
án chung cư Tân Hương, tính đến cuối năm 2013, Công ty
tiêu thụ được 74 căn với giá bình quân 13,5 triệu
đồng/m2. Đến nay, tổng số căn hộ tiêu thụ được là 240
căn. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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USD giảm sau báo cáo tích cực về kinh tế Mỹ

Cục Thống kê Nhật Bản cho biết, giá tiêu dùng tháng 5, không gồm giá thực phẩm tươi
sống, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, khớp với dự đoán của các chuyên gia trong
khảo sát của Bloomberg News. Đồng thời, chi tiêu hộ gia định giảm 8% so với cùng kỳ
năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức giảm 4,6% của tháng trước đó và dự đoán giảm
1,9% của các chuyên gia. Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko
Kuroda dự báo, giá tiêu dùng có thể sẽ tăng chậm lại trong những tháng tới. -2.31
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9,824.02

15,095.00

Chi tiêu dùng tăng nhẹ trong tháng 5 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần
trước. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 80,214
điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - giảm
xuống 72,90 điểm. Bảng Anh tăng lên 1,7028 USD/GBP. Ngày 26/6, Bộ Thương mại Mỹ
cho biết, tháng 5, chi tiêu dùng tăng 0,2% sau khi đi ngang trong tháng 4 và thấp hơn so
với mức dự báo 0,4% của các chuyên gia kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu có thể là chi
tiêu vào dịch vụ y tế giảm. 

19.12

12.02 4,451.65
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VN-Index dừng lại ở mức 578,82 điểm, tăng 2,42 điểm (0,42%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 74,415 triệu đơn vị, trị giá 1,227,270 tỷ đồng.
Toàn sàn có 74 mã tăng, 126 mã giảm và 100 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, khá nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như VNM, VIC, VCB,
BVH… đã chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, chỉ số VN-Index vẫn duy trì
được sắc xanh do có lực đỡ rất lớn từ cổ phiếu GAS. Khép phiên giao
dịch, GAS tăng tới 4.000 đồng lên 112.000 đồng/CP. Bên cạnh đó, các
cổ phiếu như FPT, DRC, REE… cũng vẫn duy trì được mức tăng giá
nhẹ. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, sự phân hóa diễn ra khá mạnh. Mã
FLC giảm 300 đồng xuống 11.100 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất
sàn này, đạt hơn 7,4 triệu đơn vị. HQC tăng 100 đồng elen 7.800
đồng/CP và cũng khớp được hơn 4,7 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 77 58 điểm tăng 0 24 điểm (0 30%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,3 triệu đơn vị và bán ra 2,5
triệu đơn vị, trong đó mã GMD được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 2.393.860 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 958.510 cổ phiếu
và bán ra 139.320 cổ phiếu. 

HNX-Index đứng ở mức 77,58 điểm, tăng 0,24 điểm (0,30%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 35,572 triệu đơn vị, trị giá 421,440 tỷ đồng.
Toàn sàn có 74 mã tăng, 84 mã giảm và 202 mã đứng giá. Các cổ
phiếu trong nhóm HNX-30 phiên hôm nay phân hóa khá mạnh. Tuy
nhiên, một vài cổ phiếu có tính dẫn dắt như PVS, KLS, LAS, PGS,
ACB… vẫn duy trì được sắc xanh đã giúp chỉ số HNX-Index nhích nhẹ
lên trên mốc tham chiếu. Khép phiên giao dịch, PVS tăng 300 đồng lên
29.100 đồng/CP và khớp lệnh tới 3 triệu đơn vị. Thanh khoản mạnh
nhất sàn HNX vẫn thuộc về mã PVX, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn
5 triệu đơn vị. Phiên hôm nay, PVX đứng ở mức giá tham chiếu (4.300
đồng/CP).



CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

30/06/2014

THỨ HAI

Diễn biến phiên cuối tuần không ngoài dự đoán khi áp
lực bán gia tăng ở vùng giá cao khiến đồng loạt các mã
trên sàn bị điều chỉnh, ngoại lệ chỉ có một số mã vốn
hóa lớn còn giữ được sắc xanh. GAS tăng 4 giá đã
đóng góp hơn 4 điểm vào chỉ số và vẫn giữ được sắc
xanh đến cuối phiên. Chốt phiên, Vn-Index tăng 2.42
điểm lên 578.82 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số này
vượt 580 điểm nhưng bất thành trước áp lực bán ra ở
đồng loạt các mã. Thanh khoản sụt giảm mạnh bằng
một nửa phiên hqua với hơn 59 triệu đơn vị khớp lệnh.
Nhìn chung thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng.
Chưa có tín hiệu mới nào về xu thế khi MACD vẫn tiếp
tục đi ngang với đường tín hiệu. RSI và MFI vẫn đang
vận động khá hẹp. Trong khi STO đang trong vùng quá
mua cộng với dải Bollinger chưa mở rộng lên rõ rệt nên
áp lực bán tiếp tục gia tăng trong tuần tới. 
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535 điểm

590 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

Trong tuần tiếp theo, vùng kháng cự 580 điểm cần
được thử thách, nếu vượt thành công cùng thanh
khoản cải thiện thì xu thế tăng giá được xác lập. 
Mặc dù được hỗ trợ của cổ phiếu dẫn dắt là PVS, PGS,
LAS, nhưng xu thế điều chỉnh chung diễn ra ở hầu hết
các mã. Tuy nhiên, nhờ những cổ phiếu vốn hóa lớn
trên mà HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối
phiên. Chốt phiên HNX-Index tăng 0.24 điểm lên 77.58
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh thể hiện sự thận
trọng còn duy trì. . 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.
Trong tuần kế tiếp, đường giá sẽ thử thác vùng kháng
cự 78 điểm, nếu thành công cùng thanh khoản cải thiện
thì xu thế tăng giá được xác lập. 

80 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu do nhà đầu tư lo ngại về viễn cảnh lãi suất tại
Mỹ sau khi một quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nhận định lãi suất có thể tăng vào tháng 3 năm
tới. Quan chức James Bullard của Fed cho rằng lạm phát thất nghiệp sẽ giảm xuống dưới mức 6% và lạm
phát có thể sẽ tăng trở lại mức 2% vào cuối năm nay, đưa nền kinh tế trở lại gần trạng thái bình thường. Ông
cho rằng việc tăng lãi suất vào cuối quý 1/2015 sẽ là hợp lý. Lúc 13h16 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán
MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 145,06 điểm, với 8/10 nhóm ngành giảm. Chỉ số này đã tăng
lên mức cao nhất trong vòng 6 năm vào phiên trước và đang hướng tới mức tăng 0,3% cả tuần này. Chứng
khoán Nhật Bản giảm 0,8% do đồng Yên lên giá so với USD. Một báo cáo trong ngày cho thấy lạm phát đã
tăng tốc lên mức cao nhất trong 32 năm. Chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,3%, chứng khoán Australia giảm
0,4%, nhưng chứng khoán New Zealand tăng 0,3%.
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Kết thúc một tuần tăng giá trên cả 2 sàn tuy nhiên xu thế mới vẫn chưa được hình thành một cách rõ rệt. Cả 2
chỉ số vẫn đang ở vùng kháng cự của tuần trước là 580 điểm với VN-Index và 78 điểm với HNX-Index. Thanh
khoản liên tục trồi sụt thể hiện sự thận trọng vẫn đang duy trì. Tuần tới sẽ là tuần thử thách các ngưỡng kháng
cự của 2 chỉ số. Nếu vượt thành công cùng với thanh khoản cải thiện thì xu thế tăng giá mới được xác lập. 
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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

Xu thế điều chỉnh đã diễn ra đồng loạt ở hầu hết các mã trên 2 sàn. Mức độ điều chỉnh không sâu và sự tăng
giá vẫn xuất hiện lác đác ở một số mã là đặc trưng của thị trường trong vài tuần gần đây và phiên nay cũng
không ngoại lệ. Bên sàn Hose, GAS tăng mạnh đã giúp Vn-Index tránh được sắc đỏ, đặc biệt là mã này tăng
tới 4 giá ở thời điểm đóng cửa. Mã giao dịch tích cực là DRC khi vẫn tăng giá tốt về cuối phiên và đây là mã
được vượt đỉnh của tháng 4 vừa qua. Trong khi bên sàn HNX, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng nâng đỡ chỉ
số khi đồng loạt tăng giá như PVS, LAS, PGS. Nhìn chung ở phiên nay nếu loại bỏ giao dịch của nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn thì thị trường chung vẫn giằng co trong biên độ hẹp, và hầu hết các mã vẫn đang trong xu
thế đi ngang. Điểm tích cực là khối ngoại tăng quy mô giao dịch trong tuần vừa qua là lực cầu nâng đỡ thị
trường. Cả tuần qua khối ngoại mua vào hơn 1200 tỷ đồng, bán ra hơn 759 tỷ đồng, mua ròng đạt hơn 470 tỷ
đồng. Quy mô giao dịch của khối ngoại chiếm hơn 20.41% so với toàn thị trường. Những mã vốn hóa lớn điểm
đến của dòng tiền ngoại. Hôm nay đã công bố GDP cả nước, theo đó 6 tháng đầu năm GDP cả nước tăng
5.18% so với cùng kỳ, cụ thể tăng 5.09% trong quý I và 5.25% trong quý II. Đây là mức tăng được đánh giá
tăng trưởng so với cùng kỳ. Vấn đề hiện tại là chờ đón kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp niêm yết
trên sàn. Trong tuần kế tiếp thông tin này sẽ được dẫn hé lộ và những mã có kết quả khả quan sẽ là điểm đến
của dòng tiền. Ở thời điểm sự thận trọng vẫn đang ở mức cao, dòng tiền vào thị trường không có sự cải thiện
nào đáng kể trong thời gian vừa qua mà chỉ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Đây chính là lực cản cho đà
phục hồi của chỉ số. 

Trong tuần tới, có thể nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ thay nhau đỡ nhịp thị trường để vượt vùng kháng cự 580
điểm. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quan điểm phải có sự đồng thuận của đồng thuận của các nhóm cổ phiếu
còn lại thì đà tăng mới được duy trì. Hiện tại xu thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn và sẽ sớm xác lập trong
tuần kế tiếp. Nếu thanh khoản cải thiện cùng với breakout khỏi xu thế đi ngang thì mới xác lập xu thế tăng giá
trên 2 sàn. 

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.




