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Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam đã tăng trở lại và đạt mức 131,0 (tăng 7,7 điểm) vào
tháng Sáu vừa qua. Chỉ số này hiện chỉ cao trên mức trung bình của năm 2014 là 130,5, 
đứng thứ ba tại Châu Á sau Indonesia và Trung Quốc. Mức tăng chỉ số niềm tin người
tiêu dùng Việt Nam trong tháng vừa qua chủ yếu được tác động bởi sự cải thiện niềm
tin về tình hình tài chính cá nhân của người Việt. Cùng với sự gia tăng thu nhập bình
quân khoảng 10% mỗi năm, sự phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ đi theo hướng tái cân
bằng và ít phụ thuộc vào xuất khẩu và đầu tư hơn trong vòng 10 năm tới.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam đứng thứ 3 châu Á

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

Đà Nẵng phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu 6 tháng, Vietcombank lãi 2.778 tỷ đồng, nợ xấu 3,06%

Vốn từ Hàn Quốc sẽ chảy mạnh vào bất động sản Hà Nội

Kết thúc kỳ họp thứ 10 vào chiều 10/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII đã chính thức 
thông qua đề án phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vào ngân sách loại kỳ 
hạn 5 năm với mệnh giá 100.000 đồng.  Theo đề án, lãi suất phát hành trái phiếu được 
căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm 
phát hành, UBND thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt 
phát hành. Số tiền gốc sẽ hoàn trả 01 lần khi đáo hạn; lãi trái phiếu được thanh toán 
sau theo định kỳ 01 năm/lần (không tính nhập gốc). Về phương thức phát hành, thành 
phố sẽ lựa chọn phương thức đấu thầu.

Vinacomin: 6 tháng đạt 55 nghìn tỷ đồng doanh thu

Tháng 6, DPR ước đạt 17,7 tỷ đồng lợi nhuận

6 tháng đầu năm qua, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
chính của Tập đoàn đều hoàn thành kế hoạch. Cụ thể,
doanh thu Vinacomin 6 tháng đầu năm đạt 55,3 nghìn tỷ
đồng, bằng 52% kế hoạch cả năm và tăng 18% so với
cùng kỳ 2013. Mức thu nhập bình quân của CBCNV Tập
đoàn đã cải thiện, đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 3%
so với cùng kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm, LNTT của Vietcombank trước dự
phòng đạt 5.178 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm
trước. Ngân hàng này đã trích dự phòng rủi ro ở mức
2.400 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ lãi tăng 9%, thu dịch vụ
tăng 15,11%, thu từ kinh doanh ngoại tệ giảm 6,6%, thu
nợ ngoại bảng tăng hơn 3 lần, chi phí quản lý tăng 16,7%.
LNTT đạt 2.778 tỷ đồng sau khi trích dự phòng rủi ro, tăng
6,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo mới nhất của Cục đầu tư nước ngoài, trong 6 tháng đầu năm 2014, các
nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 6,85 tỷ USD, bằng 64,7% so
với cùng kỳ 2013. Bất động sản đang giữ vị trí thứ ba về thu hút vốn FDI, sau công
nghệ chế biến, chế tạo và xây dưng, với 16 dự án đăng ký mới. Tổng vốn đầu tư cấp
mới và tăng thêm đạt 692,3 triệu USD. Dự báo về triển vọng FDI vào bất động sản trong
6 tháng cuối năm, Giám đốc của CBRE cho rằng, dòng vốn vẫn tiếp tục chảy mạnh vào

DPR tiêu thụ được hơn 1.761 tấn mủ cao su, với giá bình
quân 38,5 triệu đồng/tấn. Với kết quả này, tháng 6/2014,
DPR ước đạt 68,2 tỷ đồng doanh thu, 17,7 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế. Lũy kế đến hết tháng 6/2014, DPR đạt
gần 339 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế ước gần
91,5 đồng (tương đương hơn 36% kế hoạch năm), thấp
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Giá USD tại ngân hàng liên tục giảm mạnh những ngày gần đây sau thông điệp của
Ngân hàng Nhà nước về ổn định thị trường tiền tệ. Giá USD tại ngân hàng tiếp tục đà
giảm, hiện tỷ giá đã về mốc trước khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 1% tỷ giá.
Cập nhật lúc 15h37, tỷ giá tại Vietcombank là 21.150 - 21.200 VND/USD, giảm tiếp 30
đồng mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng. Tỷ giá tại BIDV hiện ở 21.150 - 21.220
VND/USD, giảm 20 đồng mua vào và 15 đồng bán ra. Giá USD tại VietinBank là 21.160 -
21.230, giảm 10 đồng mua vào và 5 đồng bán ra. Eximbank giữ nguyên giá mua vào,
tăng 10 đồng bán ra lên 21.150 - 21.240 VND/USD.

Dow Jones 16,915.07

Tỷ giá ngân hàng rơi tự doCienco4 lãi 6 tháng 64 tỷ đồng

BOE giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng

khu vực TP. HCM, mở rộng hơn ra các tỉnh phía Nam sẽ nhiều hơn vào Hà Nội.hơn đáng kể so với 171,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

8.62

S&P 500

Theo báo cáo của Cienco4, 6 tháng đầu năm, giá trị sản
lượng đạt 8.773 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm và bằng
163% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, sản lượng xây lắp
đạt 2.985 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch năm. Doanh thu 6
tháng đạt 7.897 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm, tương
đương 163% so với cùng kỳ. Tổng LNTT 6 tháng đạt 63,7
tỷ đồng, trong đó Tổng công ty và các công ty trực thuộc
đạt 44,8 tỷ đồng, các công ty con và công ty liên kết đạt
18,9 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng trước bất ổn trong hệ thống ngân hàng châu Âu

Hôm qua 10/7, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) ra quyết định giữ nguyên lãi suất cơ
bản ở mức thấp nhất lịch sử. Kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, BOE cho biết 9 thành
viên trong Ủy ban Chính sách Tiền tệ đã đồng ý giữ lãi suất điều hành chủ chốt ở 0,5%
và quy mô danh mục đầu tư trái phiếu của BOE vẫn ở khoảng 375 tỷ bảng Anh (tương
đương 637 tỷ USD). Giới đầu tư đang đặt kỳ vọng BOE nâng lãi suất sớm, có thể vào
đầu năm 2015 hoặc thậm chí sớm hơn vào tháng 11 tới nếu nền kinh tế tiếp tục phục
hồi tốt.
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9,669.53

15,164.04

USD tăng so với phần lớn các đồng tiền mạnh, đặc biệt là euro trước lo ngại về hệ
thống ngân hàng tại Bồ Đào Nha. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng
tiền mạnh - tăng lên 80,152 điểm. Euro giảm xuống 1,260 USD/EUR. Hôm qua, khu vực
đồng euro đón nhận một số tín hiệu tiêu cực như sản lượng công nghiệp của Pháp và Ý
bất ngờ giảm trong tháng 5, dấy lên lo ngại về tăng trưởng kinh tế của khu vực. Hơn
nữa, biến động trong hệ thống ngân hàng tại Bồ Đào Nha đã khiến toàn bộ lĩnh vực tài
chính trên toàn châu Âu suy yếu. USD tăng lên 101,305 JPY/USD.
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VN-Index dừng lại ở mức 582,77 điểm, giảm 2,11 điểm (-0,36%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 78,299 triệu đơn vị, trị giá 1.261,95 tỷ đồng.
Toàn sàn có 89 mã tăng, 85 mã giảm và 128 mã đứng giá. Phiên hôm
nay, khá nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như SSI, STB, BVH, MSN,
HAG, GAS… vẫn tiếp tục giảm giá và khiến chỉ số VN-Index chưa thể
bật tăng trở lại. Trong đó, SSI tăng 100 đồng lên 25.900 đồng/CP và
khớp lệnh hơn 3 triệu đơn vị. HAG giảm 100 đồng xuống 25.000
đồng/CP và cũng khớp được 1,5 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã VNM chỉ
đứng giá tham chiếu, nhưng thỏa thuận được hơn 900 nghìn cổ phiếu,
tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 116 tỷ đồng. Ở nhóm cổ phiếu
vừa và nhỏ, giao dịch tiếp tục tập trung mạnh vào mã FLC. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 78 62 điểm tăng 0 01 điểm (0 01%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,2 triệu đơn vị và bán ra 3,5
triệu đơn vị, trong đó PVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
564.700 đơn vị (chiếm 39,4% tổng khối lượng giao dịch), trong khi bán
ra 4.300 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.014.700 cổ phiếu và
bán ra 312.030 cổ phiếu. 

HNX-Index đứng ở mức 78,62 điểm, tăng 0,01 điểm (0,01%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 59,5 triệu đơn vị, trị giá 630,34 tỷ đồng. Toàn
sàn có 82 mã tăng, 85 mã giảm và 191 mã đứng giá. Cuối phiên giao
dịch, khá nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như SHS, SHB, PVX, SCR…
đã tăng giá trở lại và kéo chỉ số HNX-Index lên trên mốc tham chiếu.
SHB tăng 100 đồng lên 9.200 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2,.3 triệu
đơn vị. PVX tăng 100 đồng lên 4.600 đồng/CP và khớp lệnh hơn 6,1
triệu đơn vị. Đáng chú ý, NVB tăng 500 đồng lên 6.900 đồng/CP và
thỏa thuận được tới 14,7 triệu cổ phiếu, trị giá 102,9 tỷ đồng. Bên cạnh
đó, SHS tăng 100 đồng lên 9.200 đồng/CP và cũng thỏa thuận được
hơn 4,1 triệu cổ phiếu, trị giá trên 37 tỷ đồng.
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Sau phiên giảm mạnh trước đó, áp lực có phần tạm
chững lại trong phiên giao dịch cuối tuần. Chốt phiên,
Vn-Index chỉ còn giảm 2.11 điểm xuống 582.77 điểm,
trong phiên có lúc chỉ số này tiến sát ngưỡng 580 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh là điểm đáng lưu ý ở
phiên nay. Khi giá giảm cầu thị trường lại không tăng
cho thấy sự thận trọng vẫn rất lớn. Giá trị khớp lệnh ở
phiên nay chỉ còn nhỉnh hơn 1100 tỷ đồng, giảm 50%
so với phiên trước. Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín
hiệu tiêu cực khi MACD bắt đầu co hẹp khoảng cách
với đường tín hiệu và đi ngang. RSI đã giảm mạnh ra
khỏi vùng quá mua, trong khi MFI vận động hẹp quanh
ngưỡng 70 cho thấy chưa có sự bứt phá của dòng tiền
vào thị trường. Với phiên giảm mạnh hôm nay, STO đã
giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra
trong các phiên tới có thể được giảm bớt. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại với đường giá là 580 điểm. Nếu trong tuần
tới, đường giảm giá khỏi vùng hỗ trợ này thì xu thế tăng
giá ngắn hạn tạm thời kết thúc. 
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535 điểm

590 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

Giao dịch có phần thận trọng sau phiên giảm điểm
trước đó. Chốt phiên, HNX-Index vẫn tăng giá đủ để chỉ
số này giữ sắc xanh. Thanh khoản phiên nay giảm tới
30% so với phiên trước khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn
400 tỷ đồng. Hai phiên cuối tuần nhóm cổ phiếu bank
được giao dịch thỏa thuận khá lớn, hôm qua là SHB
được thỏa thuận hàng trăm tỷ đồng, hôm nay đến lượt
NVB. Các chỉ báo kỹ thuật đã cho tín hiệu điều chỉnh
khi MACD bắt đầu cắt xuống dưới đường tín hiệu, trong
khi RSI cũng giảm mạnh khỏi vùng 70 điểm, MFI cũng
bắt đầu giảm cho tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị
trường. Hiện tại dải Bollinger tiếp tục ngưng đà mở
rộng lên phía trên và có xu thế kéo ngang, cùng với
STO đã giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua nên áp lực
bán ra được giảm bớt. Trạng thái giằng co sẽ tiếp diễn
trong tuần tới với ngưỡng kháng cự là 79-80 điểm và
hỗ trợ tại 75 điểm. 

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 giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hướng tới tuần giảm đầu tiên trong vòng 9
tuần, do nhà đầu tư lo ngại về những rủi ro tài chính phát sinh tại Châu Âu. Lúc 13h17 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống 145,96 điểm, với 7/10 nhóm ngành thuộc chỉ
số này giảm. Chỉ số này đang hướng tới mức giảm 1,1% cả tuần, theo đó chấm dứt chuỗi tuần tăng dài nhất
trong hơn 2 năm qua. Thị trường Châu Á nối gót diễn biến giảm của thị trường Mỹ và Châu Âu vào đêm trước
do lo ngại về việc trả nợ trễ của một công ty liên quan đến ngân hàng lớn thứ hai Bồ Đào Nha. Ngân hàng
trung ương Bồ Đào Nha cho biết ngân hàng Banco Espirito Santo SA đã được bảo vệ sau khi công ty mẹ của
ngân hàng này không thực hiện việc trả nợ các giấy tờ ngắn hạn. Trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng giá cùng
với vàng. Đồng Yên cũng tăng lên mức cao nhất trong 1 tháng rưỡi so với đồng USD, khiến chứng khoán Nhật
Bản giảm. Chỉ số Topix rớt 0,3%, đưa mức giảm từ đầu tuần này lên 2,3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và
Taiex của Đài Loan cùng giảm 0,7%, chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 0,5%. Các chỉ số chủ chốt của
Trung Quốc và Hồng Kông cùng giảm 0,3%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,4%, chỉ số Straits
Times của Singapore tăng 0,6%.
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Phiên cuối tuần giao dịch trở nên thận trọng khi biến động giá trong biên độ hẹp và thanh khoản sụt giảm
mạnh trên cả 2 sàn. Những phiên giao dịch cuối tuần, tâm lý thường thận trọng đặc biệt khi cả 2 chỉ số đều
đang đứng trước ngưỡng kháng cự khó vượt Biến động giằng co sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới
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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

Áp lực bán ở phiên nay giảm đáng kể so với phiên trước. Nhưng thông thường, với động thái của lực cầu ở
cuối phiên trước đó thì đáng ra phiên nay các mã phải xanh nhẹ trở lại. Nhưng có vẻ như thị trường khá thận
trọng, lực cầu yếu ớt chỉ giúp giá loanh quanh tham chiếu và không có một lực hồi phục nào đáng kể trong
phiên. Bên bán có vẻ thận trọng và còn nghe ngóng phía cầu nên phiên nay chỉ treo ở giá cao. Do đó, thanh
khoản giảm mạnh là điều dễ hiểu. Với diễn biến của hơn 2 tuần qua cho thấy dòng tiền vẫn rất thận trọng, và
để dòng tiền mới vào thị trường thì mặt bằng giá của các cổ phiếu phải ở mức thấp hơn. Bên cạnh đó, trong
thời gian qua, nhịp tăng luôn được duy trì bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VIC, MSN, VNM, BVH và
nhóm này luân phiên tăng giá. Hiện tại các nhóm cổ phiếu này đều đạt được mức tăng khá so với đỉnh cũ, do
đó, nhịp điều chỉnh ở nhóm này là điều cần thiết. Bên cạnh đó, phần lớn các mã trên thị trường đều hình thành
một mức giá cao hơn. Do đó, các yếu tố hiện tại ủng hộ thị trường có một nhịp điều chỉnh trong thời gian tiếp
theo. Các tín hiệu hiện tại vẫn cho thấy thị trường sẽ biến động giằng co trong biên độ hẹp và nhịp điều chỉnh
này nếu có được đánh giá là giảm không sâu. Và cầu giá thấp đã quay lại ở phiên nay đã thể hiện sự tích cực
của tâm lý nhà đầu tư. Do đó, xu thế hiện tại chưa xấu đi. 

Hiện tại, các chỉ báo đã ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra trong các phiên tới sẽ được giảm bớt. Cả 2
sàn sẽ biến động hẹp trong các phiên tiếp theo với ngưỡng hỗ trợ 580 điểm với Vn-Index và 77 điểm với HNX-
Index. Khi xu thế đi ngang vẫn tiếp diễn, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp. Lựa chọn trading trong xu
thế đi ngang – mua tại ngưỡng hỗ trợ và bán ra tại ngưỡng kháng cự vẫn đem lại hiệu quả nhất định. 

đang đứng trước ngưỡng kháng cự khó vượt. Biến động giằng co sẽ còn tiếp diễn trong tuần 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.




