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Theo khảo sát của Công ty Tư vấn BĐS CBRE, tuy lượng căn hộ bán được gia tăng,
nhưng giá bán căn hộ trong quý 2/2014 lại giảm chỉ còn 663 USD/m2 thay vì mức trung
bình 700 USD/m2 trong năm 2013, tương đương giảm 5,3%. Cũng giống như thị
trường Hà Nội, lượng giao dịch căn hộ tại Tp.HCM quý vừa qua chủ yếu rơi vào các dự
án đã hoặc đang hoàn thành, khoảng 72%. Điểm trái ngược giữa thị trường Hà Nội và
Tp.HCM quý vừa qua là đường đi của giá. Trong khi các chủ đầu tư Tp.HCM giảm giá
thành bán ra, thì các sàn và chủ đầu tư tại Hà Nội lại đẩy giá căn hộ lên từ 3 - 10% so
với cuối năm 2013. 

Tp.HCM: Giá nhà giảm thêm 5,3% so với năm 2013

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

Dự án tỷ đô Samsung Display được cấp phép "nhanh bất ngờ"6 tháng, JVC ước đạt hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận

Quảng Ngãi tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp nặng 

Sáng 2/7, UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH 
Samsung Display để công ty này triển khai dự án tại Khu tổ hợp công nghệ Samsung 
Bắc Ninh. Dự án có mức đầu tư 1 tỷ USD, tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát 
triển (R&D) liên quan tới sản xuất màn hình có độ phân giải cao; đồng thời sản xuất, lắp 
ráp các thế hệ tiếp theo của màn hình có độ phân giải cao, bao gồm cả màn hình cong 
và uốn cong… cho các thiết bị điện tử, vừa cung cấp cho hai Khu tổ hợp công nghệ 
Samsung Bắc Ninh và Thái Nguyên, vừa xuất khẩu ra thị trường thế giới.

TMC ước đạt 14,4 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

Quỹ thuộc Temasek chi thêm 4 triệu USD mua cổ
phiếu Vinamilk

trong 6 tháng đầu năm, Công ty ước đạt doanh thu 1.184
tỷ đồng và lợi nhuận ước đạt 14,4 tỷ đồng. TMC vừa
thông qua chủ trương mua một số xe tải mới để vận
chuyển xăng dầu. Công ty cũng vừa thực hiện chuyển
nhượng tài sản cố định gồm 3 khu đất và tài sản trên đất
với tổng trị giá hơn 12 tỷ đồng. Năm 2014, TMC đặt kế
hoạch doanh thu 2.180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15,78
tỷ đồng, cổ tức 9%. 

6 tháng đầu năm 2014, CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật
(JVC) ước đạt hơn 300 tỷ đồng doanh thu và hơn 30 tỷ
đồng LNST. Cùng kỳ năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận
hợp nhất của JVC đạt lần lượt là 241 tỷ đồng và 13,53 tỷ
đồng. Ngày 23/6/2014, ĐHCĐ JVC đã thông qua kế
hoạch kinh doanh năm 2014, với doanh thu 905 tỷ đồng,
tăng 52%; LNST 140 tỷ đồng, tăng 234% so với năm 2013

Với phương châm đẩy mạnh phát triển công nghiệp với nhịp độ cao, hiệu quả và bền
vững, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kêu gọi đầu tư theo hướng phát triển mạnh các ngành
công nghiệp, dịch vụ nhằm khai thác lợi thế phát triển của địa phương. Tính đến thời
điểm này, Quảng Ngãi đã có 113 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào khu
kinh tế Dung Quất với tổng vốn đăng ký trên 8,5 tỷ USD và gần 88 dự án đầu tư vào

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hôm nay
2/7 thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu
700.000 cổ phiếu VNM, từ nhà đầu tư Vietnam Equity
Holding sang nhà đầu tư Cashew Investments Pte. Ltd
thuộc Temasek Holdings. Ngày hiệu lực chuyển quyền sở
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Ủy ban giám sát tài chính quốc gia vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam
sáu tháng đầu năm. Tăng trưởng GDP 6 tháng/2014 đạt mức 5,2%, cao hơn so với
mức 4,9% của cùng kì hai năm trước. Tăng trưởng GDP hàng quý, sau khi loại bỏ yếu
tố mùa vụ, tiếp tục xu hướng tăng kể từ quý 2/2013. Nếu dựa vào xu hướng và chưa
tính đến ảnh hưởng trễ trong 6 tháng cuối năm của sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái
phép giàn khoan, Uỷ ban này dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 trong khoảng 5,7 -
5,8%. Báo cáo cũng cho rằng với mức tăng 4,98% so với cùng kì của CPI tháng 6, lạm
phát tiếp tục được kiểm soát ở tỷ lệ thấp hơn 5%, trong những tháng đầu năm 2014.

Dow Jones 16,956.07

GDP có thể đạt mức 5,7-5,8% năm 2014VCS: 14/7 ĐKCC trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ
lệ 5% 

Sản xuất tại Mỹ ổn định trong tháng 6

các khu công nghiệp Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư gần 5.800 tỷ đồng. Giá trị sản
xuất công nghiệp nhờ đó cũng tăng gấp 84 lần so với những năm đầu tái lập tỉnh.

hữu: 01/07/2014. Nếu tính theo giá đóng cửa là 125.000
đồng/cổ phiếu, giá trị chuyển nhượng số cổ phiếu trên là
87,5 tỷ đồng (hơn 4 triệu USD).

9.04

S&P 500

Ngày 31/7/2014, CTCP Vicostone (mã VCS) sẽ thực hiện
trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 5%/cổ phiếu
(1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Bên cạnh đó, dự kiến
ngày 5/8/2014, VCS sẽ triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2014 để thông qua kế hoạch tái cơ cấu công ty,
thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương
trình lựa chọn cho người lao động trong công ty giai đoạn
2014 - 2017 và các vẫn đề khác.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD biến động trái chiều so với các đồng tiền mạnh

Tháng 6, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của lĩnh vực sản xuất tại Mỹ giảm nhẹ
xuống 55,3 điểm so với 55,4 điểm của tháng 5, theo số liệu của Viện quản lý nguồn
cung Mỹ được công bố trong ngày 1/7. Cụ thể, chỉ số việc làm trong lĩnh vực sản xuất
duy trì ở 52,8%, thấp hơn so với dự đoán 53,2% của các chuyên gia. Chỉ số dự báo về
đơn hàng mới tăng lên 58,9 điểm so với 56,9 điểm của tháng 5, ghi nhận số điểm cao
nhất kể từ tháng 12/2013. Chỉ số phụ theo dõi sản lượng sản lượng giảm xuống 60
điểm trong tháng 6.
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9,926.27
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Tháng 6, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của lĩnh vực sản xuất tại Mỹ giảm nhẹ
xuống 55,3 điểm so với tháng 5. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng
tiền mạnh - tăng lên 79,826 điểm. Euro bất ngờ giảm so với USD sau khi tăng lên đỉnh
cao nhất 6 tuần trước thềm cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Euro
giảm 0,1% xuống 1,3678 USD/EUR. USD tăng 0,2% so với yên lên 101,53 JPY/USD.
Bảng Anh tăng 0,2% lên 1,7144 USD/GBP, ghi nhận mức giá cao nhất kể từ tháng
10/2008, khi thị trường dự đoán, ngân hàng trung ương sẽ sớm tăng lãi suất. 
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VN-Index dừng lại ở mức 578,80 điểm, tăng 0,73 điểm (0,13%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 109,096 triệu đơn vị, trị giá 1.659,91 tỷ đồng.
Toàn sàn có 163 mã tăng, 52 mã giảm và 85 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, nhiều cổ phiếu lớn vừa và nhỏ trên sàn HOSE như FLC,
HAR, KBC, PVT, VHG… đã đồng loạt tăng giá mạnh. Đáng chú ý, mã
PVT, VHG và HAR đã được kéo lên mức giá trần và đều giao dịch
khá mạnh. Trong đó, PVT khớp được hơn 4,3 triệu đơn vị, HAR và
VHG đều khớp trên 2 triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, FLC tăng
500 đồng lên 11.900 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE,
đạt tới 11,3 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 78 90 điểm tăng 0 82 điểm (1 05%) Tổng

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

2,449,600

78.90

TỔNG KL

MUA 6,017,048

BÁN 5,930,948 574,800

744.28

77,138,865

TỔNG QUAN GD NĐTNN

135

55

61

0.82

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6 triệu đơn vị và bán ra 5,9 triệu
đơn vị, trong đó mã KBC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
620.000 đơn vị (chiếm 20,3% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 2.449.6000 cổ phiếu và bán ra 574.800 cổ phiếu. 

HNX-Index đứng ở mức 78,90 điểm, tăng 0,82 điểm (1,05%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 77,139 triệu đơn vị, trị giá 744,28 tỷ đồng.
Toàn sàn có 135 mã tăng, 55 mã giảm và 170 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có 2 mã đứng giá là NTP và ACB,
các cổ phiếu còn lại đều đã đồng loạt tăng giá. Mã PVX tăng 100
đồng lên 4.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 4,7 triệu đơn vị. Bên cạnh
đó, KLS cũng tăng 400 đồng lên 12.600 đồng/CP và khớp hơn 4,6
triệu đơn vị. Đáng chú ý, NVB tăng 400 đồng lên 7.000 đồng/CP và có
thỏa thuận tới 26,65 triệu cổ phiếu ở mức giá trần, tương ứng với giá
trị giao dịch lên tới gần 191 tỷ đồng.
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Tiếp tục phiên thứ 3 giao dịch lình xinh nhưng thanh
khoản lại cải thiện đáng kể và đây cũng là phiên thứ 2
liên tiếp khối lượng giao dịch đạt hơn 100 triệu đơn vị.
Sự củng cố về thanh khoản có thể là một điểm tựa
giúp bứt phá vùng kháng cự hiện tại của Vn-index.
GAS và VCB giảm điểm là nguyên nhân khiến chỉ số
chỉ xanh nhẹ. Đóng cửa, VN-index tăng nhẹ 0.73 điểm
lên 578.8 điểm. Độ rộng tăng điểm mở rộng đáng kể
với 163 mã tăng giá. Tuy nhiên mặt bằng chung giá cổ
phiếu chưa thực sự bứt phá khỏi xu thế đi ngang. 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. Tín hiệu tích cực hiện tại là STO đã ra
khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ giảm bớt.
Trong các phiên 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.
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535 điểm

590 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

Tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp nhưng cây nến xanh
thân dài phiên nay thể hiện lực cầu mạnh mẽ hơn.
Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0.82 điểm lên 78.9
điểm. Thanh khoản cải thiện nhẹ so với phiên trước
với gần 50 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương đạt
hơn 500 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm khá tốt với 135
mã tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này cho tín
hiệu tích cực hơn ở phiên nay khi MACD bắt đầu cắt
lên trên đường tín hiệu. Bên cạnh đó RSI cũng tăng trở
lại ở 2 phiên nay. Dải Bollinger đang mở rộng lên phía
trên, tuy nhiên đà mở rộng khá hẹp khiến đường giá
chạm dải trên của Bollinger. Bên cạnh đó STO vẫn
đang tăng mạnh vào vùng quá mua nên áp lực điều
chỉnh sẽ gia tăng trong các phiên tới. Ngưỡng 78 đã
được chinh phục nhưng cần được test lại trong các
phiên tới. 

80 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng, với chỉ số khu vực ở mức cao 6 năm và rủi ro tín dụng trong khu vực giảm, việc
mở rộng sản xuất trong các nền kinh tế lớn nhất thúc đẩy triển vọng toàn cầu. Đồng đôla Úc giảm sau khi cán
cân thương của quốc gia này thấp hơn dự đoán khi bạch kim và đồng giảm. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình
Dương tăng 0.7% lúc 11:31 tại Tokyo, đây là mức cao nhất kể từ ngày 10/6/2008 với tất cả các chỉ số chính
trong khu vực đều tăng trưởng. Chỉ số Standard & Poor 500 tương lai tăng 0.1% sau khi đã tăng lên mức kỷ
lục. Hợp đồng hoán đổi tín dụng của châu Á giảm 2 điểm cơ bản, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày
19/6. Đồng đôla Úc giảm 0.4%. Đồng giảm 0.2 % sau khi chạm mức giá cao nhất kể từ tháng 3. Dữ liệu trong
ngày hôm qua cho thấy sản xuất Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong năm nay vào tháng 6,
sản lượng nhà máy sản xuất tại Anh bất ngờ tăng thúc đẩy đầu cơ nền kinh tế có thể chịu lãi suất cao hơn
trong năm tới. Thâm hụt thương mại của Úc là 1.81 tỷ usd, mở rộng hơn so với ước tính của các nhà kinh tế.
Thị trường đang chờ đợi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày mai.
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Diễn biến thị trường khá tích cực với sắc xanh ngày càng mở rộng trên bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu bứt phá
khỏi xu thế đi ngang và hình thành xu thế tăng giá là điểm đến của dòng tiền. Thanh khoản cải thiện rõ rệt là
điểm tích cực ở phiên nay. Sự phân hóa sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới, cơ hội kiếm lợi nhuận ngắn hạn
vẫn duy trì.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Mốc 580 điểm đã đánh bại VN-Index lần thứ 4 với tội đồ là GAS. Khối ngoại cũng xả hàng mạnh ở HSX. Tuy
nhiên độ rộng thị trường vẫn khẳng định hôm nay là một ngày giao dịch tích cực. Phối hợp với GAS giảm
mạnh là VCB, HPG, GMD, EIB, DPM, CTG, những cổ phiếu vốn hóa khá lớn khác cũng giảm giá. Toàn sàn
HSX còn tốt hơn với 163 mã tăng, 52 mã giảm. Độ rộng này phải khiến VN-Index tăng tốt hơn mức 0,13%,
nhưng yếu tố vốn hóa đã hạn chế đáng kể mức tác động của các cổ phiếu khác. Bên sàn HNX, độ rộng tăng
điểm cũng rất tốt với 135 mã tăng giá vè cuối phiên với tốc độ tăng giá khá tốt của khá nhiều cổ phiếu đã đem
đến bức tranh thị trường sáng sủa hơn cho sàn HNX. Dòng tiền lớn đang tìm kiếm cơ hội và chờ đợi những
diễn biến rõ ràng hơn. Điều này được nhìn nhận từ dấu hiệu mạnh hơn về thanh khoản ở các cổ phiếu dạng
này trong bối cảnh thanh khoản chung vẫn thấp. Vấn đề hiện tại là chờ đón kết quả kinh doanh quý II của
doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Trong tuần này và tuần sau 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 có cải thiện nhưng không có bứt phá 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. 

Chúng tôi bảo lưu quan điểm phải có sự đồng thuận của đồng thuận của các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì
đà tăng mới được duy trì và hiện tại đang đúng một vế. 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. Cơ hội kiếm lợi nhuận ở nhóm cổ phiếu đang ở vùng giá tích lũy vẫn còn. Chiến
thuật trading trong xu thế đi ngang phù hợp với giai đoạn này. 

vẫn duy trì. 

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.




