
HĐQT CMG đã họp và thống nhất thông qua kế hoạch
sản xuất kinh doanh năm 2014 với chỉ tiêu doanh thu
thuần hợp nhất tăng nhẹ 1%, đạt 2.881 tỷ đồng. Trong khi
đó, chỉ tiêu LNTT hợp nhất của CMG được đề ra lên tới
118,3 tỷ đồng, bằng 3,7 lần con số thực hiện năm 2013
(32 4 tỷ đồng) Ngày 7/7 tới đây CMG sẽ tổ chức ĐHCĐ

Hiện SSI đang là công ty dẫn đầu toàn ngành cả về
doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014. SSI ước
đạt 557 tỷ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2014, nếu
so với kế hoạch 630 tỷ đồng đặt ra từ đầu năm, SSI đã
hoàn thành 88,4% kế hoạch năm. SSI cũng đứng đầu thị
phần môi giới quý 2/2014 trên sàn giao dịch chứng khoán
Tp.HCM với 13,22% thị phần, trong khi CTCK Tp.HCM
đạt 13,13% thị phần.

Công ty chứng khoán Nông nghiệp (Agriseco - AGR)
công bố nghị quyết HĐQT ngày 3/7/2014.HĐQT công ty
quyết định chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông vào
tháng 8/2014. Theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2013,
tỷ lệ cổ tức 2012 của AGR là 2,5%. Ngày 20/6 vừa qua,
AGR đã chi trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông với tỷ lệ
3 8%

Đầu tháng 6, HSBC đã dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay là 5,6%. Lạm phát
dự kiến tăng nhẹ trong quý III, từ mức 5% so với cùng kỳ của tháng 6 do giá năng
lượng và các dịch vụ xã hội có thể tăng lên. Tuy nhiên, sang quý IV, tình hình có thể dịu
bớt và lạm phát có thể duy trì ở 5,5% trong cả năm. Lãi suất trên thị trường mở (OMO)
vì vậy sẽ ổn định ở 5% trong phần còn lại của năm. Tăng trưởng chậm trong ngắn hạn,
nhưng Việt Nam có thể hồi phục tốt trong trung hạn nếu cải cách triệt để khu vực công

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vay ODA Nhật Bản mở rộng thủy điện Thác MơAgriseco chia cổ tức năm 2012 vào tháng 8/2014

HSBC: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh 6 tháng cuối năm, lãi suất OMO duy 
trì ở 5%

 Ngày 5/7 tới, CTCP thủy điện Thác Mơ sẽ khởi công nhà máy thủy điện Thác Mơ mở 
rộng tại Bình Phước, nâng công suất từ 150 MW lên 225 MW. Tổng vốn đầu tư của dự 
án thủy điện Thác Mơ mở rộng khoảng 1.500 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Cơ 
quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chiếm 85% (khoảng 5,9 tỉ yen), còn lại là vốn đối 
ứng của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thủy điện Thác Mơ nằm trên thượng 
nguồn sông Bé tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, cách TPHCM khoảng 170 km

SSI: 6 tháng ước lãi hợp nhất 557 tỷ đồng, hoàn thành
88,4% kế hoạch năm 

CMG lên kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 118 tỷ đồng
niên độ tài chính 2014 - 2015
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6 tháng đầu năm 2014, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã phát lên lưới điện quốc gia hơn
2,33 tỷ kWh, đạt 58 % kế hoạch năm 2014. Sản lượng điện lũy kế từ khi phát điện
thương mại toàn bộ nhà máy (16/10/2011) đến nay đạt trên 13,4 tỷ kWh. Công ty cổ
phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và các đối tác là Siemens Service (Đức) và Công
ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch
sữa chữa lớn (trung tu) và đưa nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch
2 vận hành thương mại ổn định trở lại từ ngày 29/6/2014, góp phần đảm bảo an ninh
năng lượng đất nước

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phát lên lưới điện trên 13,4 tỷ kWh

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h20' ngày 03/07/2014)

4,463.96

Trang 1

9,961.76

15,348.29

Số liệu sơ bộ của Viện nghiên cứu ADP đã thúc đẩy quan điểm lạc quan của thị trường
vào tiến trình phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ, đồng thời đẩy USD tăng giá.Chỉ số
Đôla của Bloomberg - theo dõi biến động của USD với 10 đồng tiền mạnh - tăng 0,3%
lên 1.005,15 điểm vào lúc 17h00 tại New York sau khi xuống thấp nhất 1.002,25 điểm
trong ngày trước đó. USD tăng lên 101,77 JPY/USD. Euro giảm 0,1% so với USD,
xuống giao dịch ở 1,3660 USD/EUR. Trong khi đó, đôla Úc cũng giảm 0,6% so với
USD, xuống 0,9443 USD/AUD.
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Ngày 2/7, Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã cảnh báo về
nguy cơ gia tăng rủi ro trong hệ thống tài chính Mỹ nhưng vẫn cho rằng chưa cần phải
tiến hành cải cách chính sách tiền tệ. Chủ tịch Yellen khẳng định hệ thống tài chính Mỹ
ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chủ yếu do chính sách duy trì lãi suất thấp kỷ lục từ 0-
0,25% trong 5 năm đầu sau khủng hoảng, cộng thêm những biến động trên thị trường.
Theo bà, trong bối cảnh hiện nay, việc thắt chặt chính sách tiền tệ cũng như tăng lãi
suất là quyết định "kém khôn ngoan". �
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(32,4 tỷ đồng). Ngày 7/7 tới đây, CMG sẽ tổ chức ĐHCĐ
thường niên 2014 để thông qua kế hoạch nói trên.

3.81

S&P 500

DAG cho biết, sau nửa năm, công ty ước đạt 12,6 tỷ đồng
LNST, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được ĐHCĐ
thường niên thông qua hồi cuối tháng 4. ĐHCĐ bất
thường của DAG đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch
kinh doanh năm 2014 theo hướng tăng lên cả về chỉ tiêu
doanh thu và lợi nhuận sau thuế, trong đó LNST được
điều chỉnh tăng gấp đôi, đạt 26,3 tỷ đồng. Mặc dù điều
chỉnh tăng gấp đôi nhưng kế hoạch sau điều chỉnh này
vẫn giảm nhẹ. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong tuần từ ngày 23/6
– 27/6, lãi suất cho vay và huy động của các tổ chức tín dụng tương đối ổn định. Trong
khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất giao
dịch bình quân trên thị trường có xu hướng tăng ở đa số các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất
bình quân kỳ hạn qua đêm đến 1 tháng dao động trong khoảng 2,19% -3,38%/năm,
tăng từ 0,05% - 0,27%/năm so với tuần từ 16 - 20/06/2014. Trong khi với các giao dịch
bằng USD có xu hướng giảm, lãi suất bình quân các kỳ hạn từ qua đêm đến 3 tháng
dao động trong khoảng 0,20% - 1,28%/năm, giảm từ 0,01% - 0,34%/năm so với tuần từ
16 - 20/06/2014.

Dow Jones 16,976.24

Lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng tăngNhựa Đông Á: Điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận 2014 lên
gấp đôi

Fed cảnh báo nguy cơ tăng rủi ro trong hệ thống tài chính Mỹ

nhưng Việt Nam có thể hồi phục tốt trong trung hạn nếu cải cách triệt để khu vực công,
doanh nghiệp Nhà nước và ngành ngân hàng.
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HNX Index đứng ở mức 79 66 điểm tăng 0 76 điểm (0 96%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 585,02 điểm, tăng 6,22 điểm (1,07%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 131,464 triệu đơn vị, trị giá 2,004,110 tỷ
đồng. Toàn sàn có 151 mã tăng, 66 mã giảm và 83 mã đứng giá.
Phiên hôm nay, trong nhóm VN-30 chỉ có 5 mã giảm giá là CSM,
DPM, DRC, MSN và PET. Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu lớn
khác là VNM, VIC, GAS, STB, SSI, HPG… đều đã đồng loạt tăng giá
góp phần kéo chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 580 điểm. Khép phiên
giao dịch, GAS tăng 2.000 đồng lên 111.000 đồng/CP. VNM tăng
2.000 đồng lên 127.000 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao
dịch diễn ra rất sôi động. Các cổ phiếu như ITA, FLC, HQC, HAR,
KBC… đều đã đồng loạt tăng giá. 
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HNX-Index đứng ở mức 79,66 điểm, tăng 0,76 điểm (0,96%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 129,767 triệu đơn vị, trị giá 1,280,300 tỷ
đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng, 58 mã giảm và 156 mã đứng giá.
Tương tự như sàn HOSE, trong nhóm HNX-30 cũng chỉ có 3 mã giảm
giá là BCC, DCS và EID. Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu có tính
dẫn dắt như VND, VCG, SHB, PVS, SHS, ACB… đã ngập trong sắc
xanh. SHB tăng 100 đồng lên 9.900 đồng/CP và khớp lệnh lên tới
10,2 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, SHB còn thỏa thuân tới hơn 32 triệu
cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch là hơn 320 tỷ đồng. Mã SHS
tăng 300 đồng lên 9.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 6 triệu đơn vị.
NVB tăng 200 đồng lên 7.200 đồng/CP và tiếp tục thỏa thuận trên 11
triệu cổ phiếu, trị giá gần 81 tỷ đồng.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,1 triệu đơn vị và bán ra 6,2
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 1.984.750 cổ phiếu và bán ra 638.400 cổ
phiếu. 
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Sau 3 phiên giao dịch lình xình sát ngưỡng 580 điểm
thì phiên nay sự đồng thuận ở tất cả các nhóm cổ
phiếu đã giúp Vn-Index bứt phá ngưỡng 580 điểm
cùng thanh khoản cải thiện. Đóng cửa ở mức điểm cao
nhất trong phiên, Vn-Index tăng 6.22 điểm lên 585.02
điểm. Thanh khoản đạt mức cao nhất trong hơn 2
tháng nay, đạt hơn 127 triệu đơn vị, tương đương gần
2000 tỷ đồng. Tuy chưa nhận được sự đồng thuận của
các chỉ báo nhưng xu thế đang dần tích cực trên sàn
này. Chỉ báo MACD đang có tín hiệu gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. Bên cạnh đó, RSI cũng tăng
mạnh vào vùng quá mua ủng hỗ xu thế tăng. Tuy nhiên
MFI vận động hẹp nhiều phiên gần đây cho tín hiệu
dòng tiền chưa có tín hiệu cải thiện. Dải Bolinger vẫn
đang co hẹp lại cùng với STO đang tăng trở lại vùng
quá mua cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng. Do
đó áp lực bán ra trong phiên tới sẽ tăng dần và vùng
580 điểm sẽ được test lại. �
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82 điểm

560điểm

Tiếp đà tăng điểm của phiên trước đó, sàn HNX duy trì
đà tăng điểm khá tốt ngay từ đầu phiên và mở rộng
hơn về cuối phiên. Đóng cửa ở mức điểm cao trong
ngay, HNX-Index tăng 0.76 điểm lên 79.66 điểm.
Thanh khoản tăng hơn 60% so với phiên trước khi khối
lượng giao dịch đạt hơn 77 triệu đơn vị, tương đương
giá trị giao dịch đạt gần 800 tỷ đồng, đây là mức cao
nhất trong 1 tháng nay. Tín hiệu dần tích cực khi
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Cùng với RSI tăng mạnh lên ngưỡng 70 và MFI
vẫn đang tiến tới vùng 80 điểm cho thấy dòng tiền vào
thị trường khá tốt. Bên cạnh đó, dải Bollinger có tín
hiệu mở rộng lên phía trên. Tuy nhiên đà mở rộng khá
hẹp không giúp nâng đỡ đường giá nhiều, cùng với chỉ
báo STO vẫn tăng trong vùng quá mua khiên áp lực
điều chỉnh sẽ gia tăng trong phiên cuối tuần. Vùng 78-
80 điểm vẫn là vùng cần được thử thách của đường
giá. �

80 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

535 điểm

590 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Đà tăng tiếp tục mở rộng ở phiên nay cùng với thanh khoản cải thiện đã đem đến xu thế tích cực hơn cho 2
sàn. Tuy chưa xác nhận xu thế tăng giá nhưng những biểu hiện ban đầu khiến nhà đầu tư kỳ vọng về một xu
thế mới khi chỉ số tăng cùng thanh khoản tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng nay. 
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Mở cửa phiên giao dịch hôm nay ngày 3/7, thị trường chứng khoán châu Á dịch chuyển trong biên độ tăng –
giảm nhẹ, chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực tiếp tục áp sát mức đỉnh 6 năm, sau số liệu sơ bộ cho thấy các
công ty Mỹ đã tuyển thêm nhiều nhân viên hơn dự tính trước khi báo cáo chính thức của chính phủ công bố
hôm nay. Cập nhật lúc 9:23 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương trượt nhẹ gần 0,1% giá trị,
về mức 147,32 điểm sau khi tăng 0,1% giá trị trước đó. Tính tới ngày hôm qua, chỉ số chuẩn chứng khoán
châu Á đã tăng 3 phiên liên tiếp, chạm mức đỉnh cao nhất kể từ ngày 6/6/2008. Hiện, chỉ số Topix của Nhật
Bản biến động nhẹ và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3% giá trị. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của
Úc tăng 0,3% và chỉ số NZX 50 của New Zealand có thêm 0,5% giá trị. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s
trượt nhẹ chưa đầy 0,1% sau phiên tăng 0,1% ngày hôm qua – đóng cửa ở mức đỉnh. Hôm qua, báo cáo cho
thấy số đơn đặt hàng nhà máy của Mỹ giảm 0,5% trong tháng 5. Theo viện nghiên cứu ADP, số liệu sơ bộ cho
thấy các công ty của Mỹ đã tuyển dụng thêm 281.000 lao động trong tháng Sáu vừa qua. Hôm nay, Bộ Lao
động Mỹ sẽ công bố số liệu chính thức về thị trường lao động nước này.
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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

Chốt phiên, Vn-Index tăng 6.22 điểm lên 585.02 điểm, HNX-Index tăng 0.76 điểm lên 79.66 điểm. Đây cũng là
mức điểm cao của cả 2 chỉ số. Độ rộng tăng điểm phiên nay duy tri khá tốt đến cuối phiên, thậm chí trong
phiên có nhịp điều chỉnh nhưng nhịp điều chỉnh khá nhẹ chỉ loanh quanh tham chiếu rồi cầu lại giúp giá bật
lên. Chúng tôi cho rằng, với sự ủng hộ của cầu như hiện nay, việc chinh phục ngưỡng cản có thể được tính
đến. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều mã có tín hiệu bứt phá khỏi xu thế đi ngang và hình thành xu thế
tăng ngày càng nhiều hơn. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm cổ phiếu có tín hiệu tích
lũy trong hơn 1 tháng nay. Số lượng mã có giá tăng cùng đột biến khối lượng được gia tăng đáng kể ở phiên
nay. Sự tăng giá ở nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh kỳ vọng tốt cũng cần được chú ý. Trong sóng tăng
từ đầu năm, sự luân chuyển của dòng tiền giúp đà tăng khá bền và thị trường liên tục hình thành mặt bằng giá
mới là nguyên nhân giúp cả 2 sàn lập được đỉnh cao. Liệu kịch bản của đầu năm có lặp lại. Giao dịch của khối
ngoại cũng là điểm tích cực khi liên tục mua ròng trong 1 tháng gần đây, quy mô giao dịch tăng lên là yếu tố
hỗ trợ thị trường trong giai đoạn thận trọng này. Ở thời điểm này, tuy sự thận trọng được giảm bớt, nhưng tín
hiệu tăng trở lại chưa thực sự được xác nhận. 

Tâm lý nhà đầu tư đang dần tích cực hơn khi thanh khoản liên tục tăng từ đầu tuần tới. Mặt bằng giá cổ phiếu
cũng thay đổi và nhóm cổ phiếu ở vùng giá tích lũy vẫn đang là điểm đến của dòng tiền. Sự tăng giá này tuy
chưa có cơ sở được kéo dài nhưng nó giúp thị trường sôi động hơn. Với tín hiệu hiện tại cho thấy áp lực bán
trong các phiên tới gia tăng, do đó nhà đầu tư lướt sóng có thể canh chốt lời một phần cổ phiếu đã đạt lợi
nhuật kỳ vọng. �

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.




