
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo Nhựa Tiền
Phong .NTP đăng ký bổ sung số cổ phiếu có quyền biểu
quyết. Hơn 13 triệu cổ phiếu của Nhựa Tiền Phong NTP
đã được đăng ký bổ sung để trả cổ phiếu thưởng cho cổ
đông hiện hữu với tỉ lệ 30%/ cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu
ó ề biể ết ủ Cô t Cổ hầ Nh Thiế

Doanh thu hợp nhất 5 tháng đầu năm của Công ty đạt
1.358.8 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó,
doanh thu hàng DHG sản xuất tăng trưởng 14,4%. Lợi
nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 269 tỷ đồng, tăng
7,06% so với cùng kỳ năm trước. 5 tháng đầu năm 2014,
hệ thương mại đã tăng trưởng mạnh (22%) để bù đắp
phần ảnh hưởng giảm của hệ điều trị do ảnh hưởng của
Thông tư 01 của Bộ Y tế.

Theo số liệu mà VNG đề cập tại Đại hội cổ đông thường
niên thì LNST năm 2013 của riêng công ty mẹ chỉ đạt 186
tỷ đồng, giảm tới 75% so với kết quả 742 tỷ đồng của năm
2012. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất VNG đặt ra cho năm
2014 là 2.365 tỷ đồng doanh thu và 313 tỷ đồng lợi nhuận
trước thuế. Kế hoạch doanh thu 2014 của VNG chỉ tương
đương với kết quả đạt được năm 2011 và 2012.

Cuối năm 2009, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và CTCP Xi
măng Dầu khí 12/9 đã đầu tư nâng cấp Dự án Nhà máy Xi măng Dầu khí 12/9, thay đổi
công nghệ từ lò đứng sang lò quay, nâng công suất từ 90.000 tấn xi măng lên 550.000
tấn xi măng/năm. Dự án có tổng vốn đầu tư ban đầu 814 tỷ đồng, nhưng cho đến thời
điểm hiện tại, đã đội lên 1.100 tỷ đồng, trong đó 777 tỷ đồng đã được giải ngân mua
ắ á ó thiết bị Đ khởi ô từ ối ă 2009 h đế iữ ă 2013

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bổ sung 100 tỷ đồng dự án Vũng neo đậu tàu thuyền Lý SơnVNG: Vẫn đứng đầu thị trường game online nhưng lợi
nhuận giảm tới 75%

Dừng dự án Xi măng Dầu khí 12/9 do thiếu vốn

Chính phủ vừa đồng ý bố trí thêm 100 tỷ đồng để triển khai tiếp giai đoạn 2 dự án vũng 
neo đậu tàu thuyền trên đảo Lý Sơn Quảng Ngãi) và 45 tỷ đồng để nâng cấp cảng cá 
Sa Kỳ. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ có chương trình cung cấp gói tín dụng 4.500 tỷ 
đồng với lãi suất ưu đãi 1%/năm hỗ trợ bà con đóng tàu vỏ sắt đánh bắt xa bờ. Đối với 
tàu vỏ gỗ, bà con được vay 70% giá trị thân tàu, lãi suất 3% năm trong thời hạn 11 năm, 
trong đó năm đầu tiên không phải trả lãi. Ngư dân sẽ được hỗ trợ mua bảo hiểm thân 
tàu, từ 70% đến 90% số tiền đối với tàu từ 400 mã lực trở lên.

DHG: Quý II, lợi nhuận chuyển biến tốt

Nhựa Tiền Phong niêm yết bổ sung 13 triệu cp
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Đánh giá về tình hình 6 tháng đầu năm, Bộ công thương nhận xét hoạt động xuất nhập
khẩu có nhiều điểm đáng mừng như xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì tăng trưởng, đạt 
70,88 tỷ USD - bằng 48,7% kế hoạch năm. Xuất siêu cả nước ước đạt 1,32 tỷ USD. Bộ
công thương dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2014 ở mức 146 tỷ USD - tăng 10,6% 
so với năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 145,5 tỷ USD - tăng 10,2% so với năm
2013 và xuất siêu khoảng 500 triệu USD. Về thương mại nội địa, Bộ công thương dự
báo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội năm 2014 tăng khoảng 12%
so với năm 2013.

Bộ Công thương dự báo năm 2014 xuất siêu 500 triệu USD 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h30' ngày 07/07/2014)

4,453.89

Trang 1

9,997.17

15,379.44

Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bà Christine Lagarde cho biết, các nền kinh tế
cần đáp ứng nhiều điều kiện khác nhau, kể cả phát triển cơ sở hạ tầng, trước khi bắt
tay vào đầu tư. Trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng toàn cầu còn yếu ớt và chi phí đi
vay thấp, kích thích đầu tư công, nhất là các nền kinh tế tiên tiến, sẽ tạo động lực tăng
trưởng cần thiết cho kinh tế thế giới, theo nhận định của bà Lagarde trong Diễn đàn kinh 
tế Rencontres Economiques tại miền nam nước Pháp. 
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IMF: Đầu tư công cao hơn để tăng trưởng mạnh hơn

Ngành công nghiệp lọc dầu Nhật Bản có thể bị buộc cắt giảm 10% công suất khi chính
phủ nước này dự định áp dụng mục tiêu mới nhằm cải thiện hiệu quả và đẩy nhanh tái
cơ cấu và sáp nhập. Theo dự thảo quy định của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công
nghiệp (Meti) công bố ngày 30/6, các nhà máy lọc dầu sẽ buộc phải tăng khối lượng
nhiên liệu giá trị cao như xăng và dầu diesel bằng cách hoặc cải tiến thiết bị sản xuất
hoặc giảm khối lượng chế biến dầu mỏ. Các mục tiêu mới có thể buộc các nhà máy lọc
dầu giảm 400.000 thùng dầu/ngày từ công suất 3,95 triệu thùng hiện tại.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu
niên Tiền phong NTP sau khi đăng ký bổ sung là 56,4 triệu
cổ phiếu.
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Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
(PVN), 6 tháng đầu năm 2014, các chỉ tiêu của tập đoàn
đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cụ thể, doanh thu
của PVN đạt 380 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước
80,5 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 28 nghìn tỷ
đồng. Cũng trong 6 tháng, PVN đã đưa 2 mỏ mới vào khai
thác là mỏ Diamond thuộc lô 01&02 (từ ngày 18/5) và mỏ
Thăng Long-Đông Đô (từ ngày 6/6).

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Với nguồn kinh phí gần 250 tỉ đồng, dự án sẽ xây dựng mới 2 trạm ngắt 22 kV; xây
dựng tuyến cáp ngầm 22 kV trên bờ với chiều dài 8,710 km; và tuyến cáp ngầm 22 kV
dưới biển với chiều dài 5,874 km. Tuyến cáp ngầm dưới biển được chôn sâu từ khoảng
2 - 3 m đến độ chôn sâu tối đa là 6 m tính từ đáy biển trở xuống. Xã Thạnh An có diện
tích tự nhiên khoảng 13.000 ha, chủ yếu là rừng ngập mặn, là xã duy nhất của TP.HCM
nằm tách biệt hoàn toàn với phần đất liền về phía đông nam TP, cách trung tâm H.Cần
Giờ gần 10 km. Xã hiện có 1.144 hộ dân, trong đó gần 60% là hộ nghèo. Tổng công ty
điện lực TP.HCM cho biết sẽ khởi công dự án vào quý 4/2014 và hoàn thành vào quý
1/2015.

Dow Jones 17,068.26

TP.HCM sẽ xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biểnPVN: 6 tháng 2014 lãi trước thuế 28.000 tỷ đồng 

Các nhà máy lọc dầu Nhật Bản giảm sản lượng theo quy định mới

sắm máy móc, thiết bị. Được khởi công từ cuối năm 2009, nhưng đến giữa năm 2013,
dự án phải dừng lại vì thiếu vốn và chưa biết khi nào sẽ khởi động lại, dù đã có 97%
thiết bị, máy móc được nhập về.
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Số cp giảm giá

HNX Index giảm 0 52 điểm xuống 78 92 điểm ( 0 65%) hanh khoản

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch tăng 1,34 điểm lên 590,69 điểm
(+0,23%). Thanh khoản đạt 128 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao
dịch gần 2.106 tỷ đồng. Chỉ số VN30 chốt phiên tăng 5,73 điểm
(+0,91%) và lên mức 623,75 điểm. Thanh khoản đạt gần 39 triệu đơn
vị, tương ứng giá trị giao dịch là 960 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, VIC nhờ
thông tin sẽ trả cổ tức, dư mua trần cuối phiên hơn 540 nghìn cp, tăng
lên 71.000 đồng/cp giao dịch hơn 660 nghìn cp, một số cổ phiếu tăng
giá hỗ trợ đà tăng của thị trường có FPT tăng 500 đồng lên 50.000
đồng/cp. Tại nhóm midcap, FLC tăng 400 đồng giao dịch gần 14 triệu
cổ phiếu, HQC, ITA đứng giá, giao dịch hơn 6 triệu cổ phiếu, VHG
tăng 400 đồng, SAM, LCG tăng 200 đồng, một số midcap và penny
tăng trần cuối phiên có DRH dư mua trần 122 nghìn cp, UDC, HHS,
NBB, VNH tăng trần.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,52 điểm xuống 78,92 điểm (-0,65%). hanh khoản
đạt gần 55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 675 tỷ đồng. Chỉ số
HNX30 đóng giảm 1 điểm (-0,62%) và xuống mức 160,38 điểm. Thanh
khoản đạt 36 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 469 tỷ đồng. PVS
trở thành “tội đồ” khi mã này bị bán mạnh cuối phiên kéo HNX-Index
giảm điểm. Mặc dù thông tin PVS 6 tháng đầu năm lãi trước thuế 895
tỷ, hoàn thành hơn 81% kế hoạch năm song cổ phiếu này trong phiên
cao nhất chỉ đạt 30.600 đồng (cao hơn giá tham chiếu 200 đồng), phải
nói thêm rằng thông tin KQKD của PVS đã bị rò rỉ trước đó và giá cổ
phiếu PVS đã tăng từ 27.000 đồng/cp lên trên 30.000 đồng/cp trong 2
tuần qua cho thấy thông tin KQKD đã được phản ánh vào giá trước
đó.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7 triệu đơn vị và bán ra 5,5 triệu
đơn vị, trong đó mã HAG bị khối ngoại bán ra nhiều nhất với 1.141.36
đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.614.700 cổ phiếu và bán ra
804.400 cổ phiếu. 
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Tuy áp lực điều chỉnh lớn, nhưng nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn như VIC, MSN, BVH, FPT, DPM tăng giá đã
giúp Vn-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên.
Đặc biệt là cổ phiếu VIC vẫn giữ được dư trần cuối
phiên sau thông tin trả cổ tức tỷ lệ hơn 20%. Đóng cửa
phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng 1.34 điểm,
tương đương 0.23% lên 590.69 điểm. Thanh khoản vẫn 
ở mức cao với hơn 115 triệu đơn vị khớp lệnh tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 1800 tỷ đồng. Chỉ báo
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. Bên cạnh đó, RSI cũng tăng mạnh vào vùng quá
mua ủng hỗ xu thế tăng. Cùng với MFI đang tăng mạnh
vào vùng quá mua cho thấy dòng tiền đang gia tăng
vào thị trường. Dải Bolinger bắt đầu mở rộng lên phía
trên, tuy đà mở rộng không lớn nhưng cũng đem đến
xu thế tích cực cho thị trường. Tuy nhiên, tín hiệu quá
mua xuất hiện của STO cho thấy áp lực bán sẽ gia tăng
trong các phiên kế tiếp. Do đó, xác xuất thị trường điều
chỉnh khi tiến đến vùng kháng cự 600-605 điểm là lớn. 
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Áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên đã khiến HNX-
Index đóng cửa với sắc đỏ. Đóng cửa phiên giao dịch
đầu tuần, HNX-Index để mất 0.52 điểm xuống 78.92
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với 2 phiên cuối
tuần trước với khối lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu
đơn vị. Độ rộng tăng điểm trên sàn HNX kém hơn hẳn
sàn Hose và đồng loạt các mã dẫn dắt trên sàn này đều 
giảm giá cũng là nguyên nhân khiến chỉ số này mất
điểm. Tín hiệu dần tích cực khi MACD tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. RSI và MFI quay đầu
giảm nhẹ ở phiên nay nhưng vẫn nằm trong xu thế
tăng. 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 trong các
phiên tới. 

80 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

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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Sự phân hóa vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên áp lực bán đã gia tăng rõ rệt khiến cả 2
chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Hai sàn đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-Index tăng 1.34
điểm lên 590.69 điểm, thì HNX-Index giảm 0.52 điểm xuống 78.92 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với hai
phiên cuối tuần trước nhưng vẫn ở mức trung bình khá cho thấy dòng tiền vận động khá tốt.
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Chỉ số chứng khoán Châu chủ chốt của Châu Á tuột khỏi mốc cao nhất trong 6 năm, với cổ phiếu các công ty
công nghệ và đóng tàu giảm, sau khi Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo có thể
sẽ hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu. Lúc 13h20 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương giảm 0,1% xuống 147,39 điểm, với 8/10 nhóm ngành thuộc chỉ số này giảm. Giới đầu tư đang trong
trạng thái “chờ xem” sau khi bà Lagarde bật tín hiệu IMF có thể hạ dự báo tăng trưởng của thế giới vì cho rằng
hoạt động đầu tư vẫn yếu và vẫn còn nhiều rủi ro tại Mỹ ngay cả khi nước này phục hồi. Chỉ số Topix của Nhật
Bản giảm 0,4%, còn chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và Hang Seng của Hồng Kông cùng giảm 0,1%.
Chứng khoán Trung Quốc ít thay đổi, còn chứng khoán Ấn Độ tăng 0,4%. Tuần trước, chứng khoán Châu Á
đã có tuần tăng thứ tám liên tiếp, chuỗi tuần tăng dài nhất kể từ năm 2012, trong đó chứng khoán Nhật Bản
đóng cửa cao nhất trong vòng 5 tháng, còn chứng khoán Hồng Kông có tuần tăng mạnh nhất trong 1 tháng.
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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

Giao dịch ở phiên nay tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BVH, FPT, DPM, MSN khi nhóm này
vẫn giữ được đà tăng tốt ở thời điểm cuối phiên. Đây cũng là nguyên nhân giúp chỉ số xanh điểm cuối phiên.
Đặc biệt là cổ phiếu VIC đóng cửa dư mua giá trần với khối lượng lớn sau thông tin trả cổ tức với tỷ lệ hơn
20%. VIC nằm ở vùng giá 62-66 trong hơn 3 tháng qua và với phiên nay VIC chính thức phá vỡ xu thế này và
hình thành xu thế tăng giá ngắn hạn. VIC đỡ nhịp thị trường sau khi các trụ đã lần lượt được kéo. Áp lực bán
trên toàn thị trường đã biểu hiện rõ rệt hơn ở phiên nay, đặc biệt là cuối phiên khi đồng loạt các lệnh được đổ
ra phiên ATC khiến nhiều mã đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Theo thống kê lệnh thì hầu hết các lệnh
này đều xuất phát từ nhà đầu tư trong nước. Điều này cũng dễ hiểu vì nhiều nhà đầu tư đã đạt được lợi nhuận
kỳ vọng và việc diều chỉnh là điều cần thiết để thị trường tiếp tục xu thế tăng giá. Hôm nay vẫn là phiên mua
ròng của khối ngoại với giá trị mua vào đạt hơn 200 tỷ đồng và bán ra hơn 166 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng, sự
luân chuyển tiền giữa các nhóm cổ phiếu sắp bước vào kết thúc giai đoạn 1 khi nhiều cổ phiếu đã hình thành
mặt bằng giá cao hơn. Dòng tiền chưa thể tham gia ngay trong giai đoạn này để giúp giá đẩy lên vùng cao mới
khi sự thận trọng vẫn đang lên cao. Cùng với tín hiệu quá mua đã xuất hiên trên cả 2 sàn nên áp lực điều
chỉnh nếu giá tiếp tục tăng trong phiên tới sẽ rất lớn. Sự giữ nhịp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực
giúp thị trường không bị điều chỉnh sâu. Do đó, giai đoạn này vẫn phù hợp với trading. 

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. Khi Vn-Index tiếp cận vùng 595-600
điểm, nhà đầu tư lướt sóng có thể canh chốt lời một phần cổ phiếu đã đạt lợi nhuật kỳ vọng và cơ cấu sang
nhóm cổ phiếu đang tích lũy. 
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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
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.




