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Ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hàn Quốc đã ký kết
hai hiệp định vay vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển
kinh tế Hàn Quốc (EDCF) với tổng trị giá 162 triệu USD. Cụ thể dự án xây dựng cầu
Hưng Hà trị giá 117 triệu USD và dự án phát triển trường Đại học Dược Hà Nội đến
năm 2020 trở thành trường đại học chuyên nghiệp quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn khu
vực, trị giá 45 triệu USD. Hai hiệp định vay có lãi suất vay 0,1%/năm, thời hạn trả nợ 40
năm (bao gồm 10 năm ân hạn).

Ký kết 2 hiệp định vay vốn ODA của Hàn Quốc

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

Giá hàng hóa dự báo tăng nhẹ trong tháng 7Dược Hậu Giang dự kiến xây nhà máy tại Myanmar

Hà Nội đề xuất tăng 20% viện phí với gần 1.300 dịch vụ y tế 

Bộ Công thương vừa đưa ra dự báo trong tháng 7, giá cả các mặt hàng tiêu dùng trên 
thị trường sẽ tăng nhẹ so với tháng 6. Nguyên nhân do những bất ổn chính trị tại nhiều 
nước trên thế giới có thể tác động tới giá dầu mỏ, khí đốt và ảnh hưởng đến giá các mặt 
hàng nguyên vật liệu khác. Bên cạnh đó, thời tiết chuẩn bị vào mùa mưa bão nên có thể 
sẽ có hiện tượng tăng giá cục bộ tại một số địa phương. Tuy nhiên, do nguồn cung 
hàng hóa được chuẩn bị tốt, một số mặt hàng nông sản vào vụ thu hoạch, phân bón, 
vật liệu xây dựng vào thời kỳ nhu cầu sử dụng không cao... nên giá hàng hóa sẽ khó 
tăng đột biến

MIC: doanh thu 6 tháng tăng 23%

CMG: Dự kiến tiếp tục không chia cổ tức năm 2014

6 T2014, MIC đạt gần 500 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng
hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường
chiếm 33% doanh thu bảo hiểm gốc. Tình hình khai thác
bảo hiểm trong quân đội đạt kết quả tốt với doanh thu 6
tháng bằng 75% cả năm 2013. Kênh bán bảo hiểm qua
ngân hàng đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu. MIC vươn lên vị
trí Top 7 thị trường bảo hiểm về tổng doanh thu.

Công ty CP Dược Hậu Giang (mã DHG) có kế hoạch tăng
doanh số bán các thực phẩm sức khỏe, đẩy mạnh xuất
khẩu và mở rộng hoạt động sang Myanmar khi ngành
dược đang đối mặt với việc trong nước kiểm soát chặt chẽ
hơn các loại thuốc kháng sinh. DHG có thể đầu tư khoảng
91 tỷ đồng (4,3 triệu USD) để sản xuất các loại thuốc
tương tự đang được doanh nghiệp này bán tại Việt Nam. 

UBND TP.Hà Nội tiếp tục đề xuất tăng giá viện phí 1.348 dịch vụ, kỹ thuật còn lại chưa
được điều chỉnh giá trong lần điều chỉnh hồi tháng 8/2013 với mức tăng chung là 20%
cho tất cả các hạng bệnh viện. Theo đó, mức tăng viện phí được đề xuất cụ thể như
sau: Với bệnh viện hạng I tăng từ 80% lên 100%; bệnh viện hạng II tăng từ 75% lên
95%; bệnh viện hạng III, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh tăng từ 70 lên 90%.
Với trạm y tế, mức tăng từ 65% lên 85%. Như vậy, về cơ bản giá các dịch vụ kỹ thuật
ủ bệ h iệ h I là 100% h 2 là 95% h 3 là 90% à t tế là 85% ứ

CTCP Tập đoàn công nghệ CMC (mã CK: CMG) công bố
Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014. Năm 2014, công ty
đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất tương đương năm
2013, đạt 2.880,7 tỷ. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là
118,3 tỷ - tăng 196% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông
công ty mẹ là 99,3 tỷ - tăng 488% so với cùng kỳ. EPS đạt
1 499 đồ Nă 2014 tiế t d kiế khô hi ổ tứ
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CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm giá đồng USD trong phiên giao dịch ngày 9/7,
SeABank giảm giá đồng USD đi nhiều nhất với mức 30 đồng xuống 21.280 đồng ở
chiều bán ra và 21.220 đồng ở chiều mua vào. ACB là ngân hàng giảm giá mạnh thứ
hai với mức 20 đồng ở cả 2 chiều, trong đó giá bán được hạ xuống tận 21.270
đồng/USD - mức thấp nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Một số ngân hàng
khác cũng giảm USD đi 10 đồng ở cả 2 chiều là BIDV, Agribank và Eximbank. Giá bán
ra trong phiên này phổ biến ở mức 21.280 đồng. Giá mua cao nhất trong phiên này
được ghi nhận tại Vietcombank và TPBank với mức 21.235 đồng/USD.

Dow Jones 16,906.62

Giá bán USD xuống tận 21.270 đồngVC2, LCG đầu tư vào lĩnh vực giao thông

Giá tiêu dùng Trung Quốc tăng nhanh trong tháng 6

của bệnh viện hạng I là 100%; hạng 2 là 95%; hạng 3 là 90% và trạm y tế là 85% mức
tối đa của Thông tư số 03/2006

1.499 đồng. Năm 2014 tiếp tục dự kiến không chi cổ tức
cho cổ đông.

-25.41

S&P 500

Liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Xây dựng số 2 (VC2),
CTCP Đầu tư khai thác cảng và CTCP Licogi 16 (LCG)
vừa khởi công Dự án xây dựng, cải tạo nâng cấp Quốc lộ
38 (đoạn nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 5), một trong những
dự án trọng điểm của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, với
tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng theo hình thức BOT
(xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án có chiều dài
32,8 km, dự kiến sẽ được hoàn thành trước tháng 5/2016.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

-60.07Nasdaq

-34.84

     CAC 40

USD giảm, chờ đợi biên bản cuộc họp Fed

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng
2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 2,5% của tháng 5 và dự báo
2,4% theo khảo sát Reuters. Hiện tại, lạm phát vẫn thấp hơn so với mục tiêu 3,5%, thúc
đẩy chính phủ Trung Quốc tăng cường kích thích (nếu cần thiết) để đối phó với những
mối đe dọa đến tăng trưởng kinh tế như sự suy yếu của thị trường bất động sản. Trong
khi đó, chỉ số giá sản xuất tại Trung Quốc lại giảm thấp với tốc độ chậm nhất trong 2
năm. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp
hơn so với mức giảm 1,4% của tháng trước đó

-13.94
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Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC
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9,763.00

15,302.65

Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm nhẹ xuống
80,176 điểm. USD biến động trong 2 ngày đầu tuần là hệ quả của báo cáo việc làm với
số liệu vượt ước tính mà chính phủ Mỹ công bố vào tuần trước, theo nhận định của
chiến lược gia ngoại hối Ian Gordon tại Ngân hàng Mỹ Merrill Lynch. Ông Gordon cũng
cho rằng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ liên tục giảm cũng gây áp lực lớn lên USD. Euro
tăng lên 1,3612 USD/EUR. USD cũng giảm giá so với yên, xuống 101,57 JPY/USD. 

-9.67

-8.89 4,333.64
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591.60

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,621.89
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109,819,763

THỨ NĂM
10/07/2014

132

0.13

56

VN-Index dừng lại ở mức 591,60 điểm, tăng 0,13 điểm (0,02%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 106,4 triệu đơn vị, trị giá 1.577 tỷ đồng.Toàn
sàn có 132 mã tăng, 96 mã giảm và 74 mã đứng giá. Tâm điểm phiên
hôm nay thuộc về nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Các cổ phiếu như FLC,
ITA, AVF, MCG, VNE… đều đã giao dịch rất sôi động. Đáng chú ý
nhất, mã FLC tăng 200 đồng lên 13.000 đồng/CP và khớp lệnh lên tới
trên 10,9 triệu đơn vị. ITA đứng giá tham chiếu và cũng khớp lệnh
được 8,4 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu lớn trên sàn HOSE phiên hôm
nay phân hóa rất mạnh. Một số mã như BVH, MSN, BID, CTG… vẫn
duy trì được sắc xanh và giúp chỉ số VN-Index nhích nhẹ lên trên mốc
tham chiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 79 14 điểm giảm 0 22 điểm ( 0 27%) Tổng
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79.14
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,9 triệu đơn vị và bán ra gần 4
triệu đơn vị, trong đó mã VNE được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
496.070 đơn vị (chiếm 18,3% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.053.900 cổ phiếu và bán ra 326.900 cổ phiếu. 

HNX-Index đứng ở mức 79,14 điểm, giảm 0,22 điểm (-0,27%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 64 triệu đơn vị, trị giá 656,2 tỷ đồng.Toàn sàn
có 111 mã tăng, 87 mã giảm và 160 mã đứng giá. Cuối phiên giao
dịch, trong nhóm HNX-30 chỉ có 7 mã tăng giá là PVX, PVC, PGS, EID, 
DCS, KLF và AAA. Trong đó, PVX tăng 200 đồng lên 4.700 đồng/CP
và khớp được tới 13,3 triệu đơn vị. KLF tăng 200 đồng lên 11.800
đồng/CP và cũng khớp được tới hơn 4 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại,
các cổ phiếu có tính dẫn dắt như VND, VCG, SHB, SHS, KLS, LAS…
đã đồng loạt giảm giá và kéo chỉ số HNX-Index xuống dưới mốc tham
chiếu. Trong đó, SHB giảm 100 đồng xuống 9.300 đồng/CP và khớp
được 2,7 triệu đơn vị. Đáng chú ý, phiên hôm nay, SHN tăng kịch trần
và khớp lệnh tới trên 4,9 triệu đơn vị.
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Diễn biến khá giằng co trong phiên với biên độ dao
động tương đương với phiên trước đó trong khoảng từ
591-293.5 điểm. Chốt phiên, Vn-Index tăng nhẹ 0.13
điểm lên 591.6 điểm. Thanh khoản tương đương phiên
trước đó, độ rộng tăng điểm cải thiện. Tuy nhiên biến
động vẫn theo trạng thái thận trọng. 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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535 điểm

590 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

Sàn HNX điều chỉnh nhẹ nhưng biến động giá khá hẹp.
Chốt phiên, HNX-Index giảm 0.22 điểm xuống 79.14
điểm. Thanh khoản không thay đổi so với phiên trước
đó, giao dịch tiếp tục lình xình. 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ hai liên tiếp, hướng tới phiên giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng, sau
khi giá trị cổ phiếu đã chạm mức cao nhất kể từ đầu năm nay và khi số liệu lạm phát của Trung Quốc không
được như dự báo. Lúc 13h24 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,6%
xuống 146,55 điểm, với 9/10 nhóm ngành thuộc chỉ số này giảm. Chỉ số này đi xuống sau khi thiết lập đỉnh
của 6 năm vào ngày 7/7, khiến tỷ lệ P/E tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Chỉ số chứng khoán
Topix của Nhật Bản giảm 0,4%, với cổ phiếu 2 hãng ô tô Toyota và Nissan cùng giảm 1,1%, còn cổ phiếu
Nomura giảm 2,5%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 1,1%, với cổ phiếu Navitas giảm tới 31%. Chỉ số
NZX 50 của New Zealand giảm 0,8%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3%, chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn
Độ giảm 0,2%, chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,5% và chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,4%. Chỉ số
Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 1%, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,4% khi số
liệu cho thấy giá sản xuất của Trung Quốc giảm 1,1% trong tháng 6, nhiều hơn đôi chút so với mức dự báo là
giảm 1%. Giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng 2,3%, thấp hơn mức dự đoán là tăng 2,4%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 10/07/2014
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Giao dịch theo chiều hướng phục hồi nhẹ nhưng sự thận trọng vẫn lên cao với áp lực bán ở vùng giá cao vẫn
lớn. Cả 2 sàn biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản vẫn ở mức tốt. Với phiên hôm nay thì giao dịch
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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

Với lực cầu giá thấp ở phiên hôm qua rất tốt đã giúp thị trường sáng nay phục hồi khá đồng đều. Mức tăng
không mạnh một phần do sự thận trọng của cầu giá cao và áp lực bán vẫn lớn. Sự phân hóa ở phiên nay
không thực sự rõ ràng vì mức tăng giá không nhiều. Sự thận trọng của nhà đầu tư khi đứng trước ngưỡng
kháng cự 600-605 điểm là điều dễ hiểu. Các tín hiệu hiện tại cũng cho thấy tín hiệu điều chỉnh trong ngắn hạn.
Tín hiệu này cần thêm thời gian theo dõi nhưng theo quan sát của chúng tôi, thị trường đang dần mất đi động
lực tăng điểm khi không dễ để tìm ra các mã hoặc nhóm cổ phiếu dẫn dắt mới. Do vậy, đà tăng hiện tại của thị
trường được chúng tôi nhìn nhận khá thận trọng. Tuy nhiên thanh khoản tốt đi kèm với giá phân hóa là dấu
hiệu của dòng tiền vận động tích cực. Thoát ra ở cổ phiếu này lại quay vào cổ phiếu khác, cũng có thể là hoạt
động trading mạnh hơn. Tóm lại là tiền đang cố gắng kiếm lợi nhuận và thực hiện giao dịch năng động. Thị
trường được góp phần giao dịch sôi động hơn. Tuy nhiên, 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. 

Sau khi thiết lập mặt bằng giá mới ở hầu hết các mã cổ phiếu thì nhịp điều chỉnh là điều cần thiết để thị trường
bước vào giai đoạn tăng trưởng dài hơn – nếu có. Hiện tại thị trường vẫn thể hiện sự giằng co mạnh. Tín hiệu
quá mua đang xuất hiện ở một số chỉ báo cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng. 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. 

thận trọng sẽ tiếp diễn trong các phiên tới. 

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.




