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Theo Ban quản lý các KCN và KCX Tp. HCM (Hepza), các dự án đầu tư vào lĩnh vực
dệt may và dệt may cao cấp chiếm gần 71% tổng vốn đầu tư thu hút mới trong nước và
nước ngoài 6 tháng đầu năm 2014. Tính riêng tổng vốn đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dệt
may cao cấp chiếm hơn 82% tổng vốn đầu tư, xấp xỉ 200 triệu USD. Dự báo thị trường
dệt may toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 3,5% và việc Việt Nam đang tích cực đàm
phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương, các nhà đầu tư
nước ngoài đã có những dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực dệt may và dệt may cao cấp
tại các KCN, KCX của thành phố.

Trên 80% vốn FDI tại TP.HCM đổ vào dệt may

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

6 tháng mua 1,14 tỷ KWh điện của Trung QuốcTAG: Quý II, doanh thu tăng, lợi nhuận giảm

HSC ước tính CPI tháng 7 tăng 0,15%

 Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng mua điện Trung Quốc là 1,14 tỷ kWh, giảm 
nhiều so với cùng kỳ các năm giai đoạn trước. Theo EVN, từ năm 2010 đến nay, việc 
mua điện Trung Quốc đã giảm rất nhiều do hệ thống điện quốc gia được bổ sung bởi 
các nguồn điện mới trong nước cộng với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại nên nhu 
cầu tiêu thụ điện không cao. EVN cho biết, giá mua điện Trung Quốc hiện tại là 6,28 
cents/kWh. Giá điện này thấp hơn giá phát điện của hầu hết các nhà máy nhiệt điện 
than và nhà máy chạy khí nhưng cao hơn giá của nhà máy thuỷ điện.

6 tháng, NSC hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận

Đá Núi Nhỏ: 6 tháng lãi 64,4 tỷ đồng, hoàn thành 78%
kế hoạch

6 tháng đầu năm 2014, NSC mẹ đạt 365,4 tỷ đồng doanh
thu và 59,1 tỷ đồng lợi nhuận, tăng lần lượt 22% và 9%
so với cùng kỳ năm 2013, và hoàn thành tương ứng 56%
và 51% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm. EPS 6
tháng đạt 5.903 đồng/CP, tăng 9% cùng kỳ. Hết 6 tháng,
tổng tài sản của NSC mẹ đạt 807 tỷ đồng và vốn chủ sở
hữu đạt 692,9 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 99% và 129%
so với cùng kỳ 2013.

Quý II/2014, doanh thu thuần TAG đạt 566,79 tỷ đồng,
tăng 51,97% so với cùng kỳ năm ngoái và giá vốn hàng
bán đạt 507,67 tỷ đồng, tăng 36,12% cùng kỳ. Lợi nhuận
sau thuế trong quý II/2014 chỉ đạt 1,2 tỷ đồng, giảm
9,77% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TAG đạt
1.167,65 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 43,13% cùng kỳ
và LNST 4,69 tỷ đồng, giảm 60,42% cùng kỳ. 

Báo cáo ngày 14/7 của công ty chứng khoán TPHCM (HSC) ước tính chỉ số giá tiêu
dùng (CPI) tháng 7 sẽ tăng 0,15% so với tháng liền trước và tăng 4,86% so với cùng kỳ
(giảm so với mức 4,98% theo năm của tháng 6). CPI tháng 7 tăng nhẹ so với tháng liền
trước chủ yếu xuất phát từ tác động của 2 đợt tăng giá xăng liên tiếp trong tháng và
của xu hướng tăng nhẹ của giá gạo. HSC ước tính giá xăng tăng 1,3% vào ngày 23/6
sẽ cộng thêm mức tăng 0 04% vào CPI tháng 7 Trong khi đó đợt tăng giá xăng 1 6%

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 mặc dù chỉ tiêu đá khai
thác chỉ hoàn thành được 33% kế hoạch, đá tiêu thụ hoàn
thành được 54% nhưng chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận
tương đối khả quan, với 189,9 tỷ đồng doanh thu và 64,4
tỷ đồng lợi nhuận tương ứng tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
cả năm 2014 là 56% và 78% Sang quý 3/2014 NNC lên
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Theo đó, giá mua tăng lên 21.200 VND/USD, từ mức 21.100 VND/USD duy trì hơn 1
năm nay. Trong khi đó, giá bán ra giữ nguyên sau khi nâng giá bán từ 21.246
VND/USD lên 21.400 VND/USD hôm 25/6, một tuần sau khi NHNN quyết định tăng tỷ
giá 1%. Quyết định tăng giá mua USD thêm 100 đồng của NHNN đưa ra trong bối cảnh
tỷ giá tại các ngân hàng giảm mạnh, về mốc trước khi NHNN tăng tỷ giá. Hiện tỷ giá
phổ biến tại các ngân hàng khoảng 21.170 – 21.230 VND/USD mua vào – bán ra. Hơn
một năm qua kể từ tháng 6/2013, NHNN kiên định niêm yết giá mua vào ở mức 21.100
VND/USD là một quyết định rất rõ ràng hỗ trợ cho xuất khẩu. 

Dow Jones 17,055.42

NHNN bất ngờ nâng mạnh giá mua USDHòa Phát 6 tháng đầu năm lợi nhuận đạt 1.874 tỷ đồng

FDI vào Trung Quốc tăng 16 tháng liên tiếp

sẽ cộng thêm mức tăng 0,04% vào CPI tháng 7. Trong khi đó đợt tăng giá xăng 1,6%
vào ngày 7/7 sẽ cộng thêm 0,03% vào CPI tháng 7. Tổng cộng 2 đợt tăng này sẽ cộng
thêm mức tăng 0,07% vào CPI tháng 7.

cả năm 2014 là 56% và 78%. Sang quý 3/2014, NNC lên
kế hoạch doanh thu đạt 84,12 tỷ đồng và lợi nhuận đạt
20,543 tỷ đồng. 

3.71

S&P 500

Kết thúc nửa đầu năm 2014, Tập đoàn Hòa Phát đạt
1.874 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và 13.339 tỷ đồng
doanh thu, lần lượt đạt 85% và 58% kế hoạch năm. Bình
quân 4 quý gần nhất EPS đạt 5.806 đồng/cổ phiếu, ROA
đạt 13.7% và ROE đạt 28.5%. Sản lượng tiêu thụ thép
xây dựng Hòa Phát với 445.000 tấn tính đến hết tháng
6/2014, qua đó thép Hòa Phát vươn lên dẫn đầu thị phần
toàn quốc và đạt 138% so với cùng kỳ năm 2013.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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USD tăng giá trước phiên điều trần của chủ tịch Fed

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã
tăng 2,2% trong 6 tháng đầu năm 2014, lên 63,3 tỷ USD. Tính riêng tháng 6, FDI vào
Trung Quốc tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 14,4 tỷ USD và ghi nhận 16 tháng 
FDI tăng liên tục. Dòng vốn FDI chảy vào Trung Quốc vẫn tăng trưởng ổn định hàng
năm kể từ khi nước ngày gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001.
Năm 2013, Trung Quốc đã thu hút số vốn FDI kỷ lục 118 tỷ USD.9.53
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9,739.68

15,395.16

Ngày 15 và 16/7 giờ Việt Nam, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có buổi điều
trần trước Quốc hội. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền
mạnh khác - tăng 0,03% lên 72,86 điểm. Đầu tuần, thị trường không có nhiều số liệu
kinh tế nên giới đầu tư giao dịch theo tín hiệu từ chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu.
Cụ thể, lợi suất trái phiếu đã tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tuần trước, thúc đẩy
sức hấp dẫn của USD. Hiện tại, cặp tỷ giá USD/EUR gần như đi ngang so với phiên
giao dịch cuối tuần trước sau bài phát biểu của ông Draghi. Euro giao dịch ở 1,362
USD/EUR. 

-43.33

-17.05 4,332.99
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VN-Index tăng 3,08 điểm (+0,53%), lên 589,31 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 137,4 triệu đơn vị, giá trị 2.122,4 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận với sự đột biến của MBB đóng góp 39,19 triệu đơn vị,
giá trị 594,62 tỷ đồng (riêng MBB được sang tên 33,48 triệu đơn vị,
giá trị 449,5 tỷ đồng). VN30-Index cũng có mức tăng tương đương với
3,55 điểm (+0,56%), lên 636,09 điểm. FLC đóng cửa ở mức cao nhất
trong ngày 13.700 đồng với thêm hơn 5 triệu đơn vị được khớp, nâng
tổng khớp cả ngày lên 18,86 triệu đơn vị. Trong khi đó, ITA cũng chỉ
lình xình quanh mức giá của phiên sáng và đóng cửa ở mức 8.300
đồng, tăng 200 đồng với 4,16 triệu đơn vị được khớp. Trong các cổ
phiếu lớn, VCB, VIC, VNM, BID đều có được mức tăng tối thiểu, trong
khi GAS và MSN đứng ở mức tham chiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 74 điểm (+0 94%) lên 80 23 điểm Tổng khối lượng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,6 triệu đơn vị và bán ra 5,1
triệu đơn vị, trong đó PPC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
267.100 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.010.000 cổ phiếu và
bán ra 640.875 cổ phiếu, trong đó mã KLS được khối ngoại bán nhiều
nhất với khối lượng 285.000 đơn vị

HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,94%), lên 80,23 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch 41,87 triệu đơn vị, giá trị 515,95 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận 4,4 triệu đơn vị, giá trị 50,94 tỷ đồng. HNX30-Index tăng
1,59 điểm (+0,98%), lên 164 điểm. Trên HNX, sau thông tin tích cực
về kết quả kinh doanh, NDN vọt tăng trần với hơn 340.000 đơn vị
được khớp và còn dư mua giá trần. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu
khí với sự dẫn dắt của PVS cũng có đà tăng tốt. Đóng góp không nhỏ
cho sự tăng điểm của sàn này là nhóm cổ phiếu dầu khí. PVS tăng
700 đồng; PVC tăng 600 đồng; PVL tăng 100 đồng; PGS tăng 400
đồng; PVG tăng 200 đồng... SCR hôm nay giao dịch đứng đầu HNX
với 3,87 triệu cổ phiếu, chốt phiên tăng 200 đồng lên 9.300 đồng/cp. 
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Phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp đã giúp Vn-Index tiếp
cận ngưỡng 590 điểm. Đóng cửa, Vn-Index tăng 3.08
điểm lên 589.31 điểm. Thanh khoản cải thiện với gần
100 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương giá trị khớp
lệnh đạt hơn 1500 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật chưa
cho tín hiệu giằng co khi MACD bắt đầu co hẹp khoảng
cách với đường tín hiệu và đi ngang. RSI và MFI vận
động hẹp quanh ngưỡng 70 cho thấy chưa có sự bứt
phá của dòng tiền vào thị trường. Hiện tại tín hiệu hỗ
trợ đến từ chỉ báo STO khi chỉ báo này đang giảm
mạnh về vùng quá bán nên cơ hội cho nhịp phục hồi
đang tăng lên. Bên cạnh đó, đường giá vẫn đang được
hỗ trợ bởi dải giữa của Bollinger tại vùng 580 điểm.
Vùng kháng cự vẫn là 600-605 điểm. Nếu trong tuần
này, đường giảm giá khỏi vùng hỗ trợ này thì xu thế
tăng giá ngắn hạn tạm thời kết thúc. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
615 điểmMạnh 520 điểm

Sự tăng giá của nhóm vốn hóa lớn PVS, LAS, PGS,
VND đã giúp HNX-Index bứt phá ngưỡng 80 điểm
cùng thanh khoản tích cực. Chốt phiên, HNX-Index
tăng 0.74 điểm lên 80.23 điểm. Khối lượng giao dịch
đạt hơn 41 triệu đơn vị, tăng nhẹ so với phiên trước
đó. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu đi ngang khi
MACD đi ngang cùng đường tín hiệu, trong khi RSI và
MFI vận động quanh ngưỡng 60. 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 các phiên 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 tăng phiên thứ hai liên tiếp sau khi ngân hàng Citigroup công bố kết quả kinh doanh tốt
hơn dự đoán, thúc đẩy tâm lý lạc quan rằng đà tăng trưởng lợi nhuận có thể giúp duy trì sức tăng của giá cổ
phiếu. Lúc 13h21 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 147,08
điểm. Cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số này cùng tăng, trong đó tăng mạnh nhất là cổ phiếu khối tài chính, với
cổ phiếu ngân hàng lớn nhất Nhật Bản là Mitsubishi UFJ Financial Group Inc tăng 1%. Chỉ số Topix của Nhật
Bản tăng 0,7% khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản quyết định giữ nguyên chính sách kích thích tiền tệ và dự
báo lạm phát sẽ tăng tốc lên mức mục tiêu 2%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,3%, trong khi chỉ số
Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,2%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,9%, chỉ số Taiex của Đài
Loan tăng 0,5%, chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ tăng 0,6%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia không
thay đổi khi ngân hàng trung ương nước này nhắc lại họ kỳ vọng lãi suất sẽ ổn định trong một thời gian.
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Tiếp tục phục hồi ở phiên thứ hai liên tiếp sau hai phiên điều chỉnh. Thanh khoản tăng cùng sự phân hóa tái
diễn giúp thị trường sôi động hơn. Vn-Index tiếp cận ngưỡng 590 điểm và HNX-Index đã giành lại mốc 80
điểm. Lo ngại áp lực T+3 khi lượng hàng lớn ngày thứ 5 tuần trước về đã không còn. Xu thế đang dần tích
cực hơn trên 2 sàn. 

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

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

Diễn biến thị trường khá tích cực với sắc xanh trải rộng bảng điện tử. Nhóm cổ phiếu midcap tăng giá khá tốt
với số mã tăng điểm mở rộng hơn hẳn phiên trước. Đóng cửa, có 276 mã tăng giá và 144 mã giảm giá trên 2
sàn. Thanh khoản phiên nay tăng khá tốt trên cả 2 sàn, đặc biệt là sàn Hose với gần 100 triệu đơn vị khớp
lệnh, tương đương giá trị khớp lệnh đạt hơn 1500 tỷ đồng. Thống kê lệnh thì dòng tiền vào thị trường phiên
nay chủ yếu xuất phát từ khối nội trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng trên Hose và mua ròng nhẹ trên HNX.
Chúng tôi cho rằng, sự trở lại của dòng tiền vào nhóm cổ phiếu chủ chốt đã giúp thị trường giữ nhịp khá tốt.
Cùng với những cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt tiếp tục là điểm đến của dòng tiền khi xuất hiện
nhịp điều chỉnh thì xu thế thị trường vẫn tích cực. Vùng 580 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ đường giá khá tốt cho
Vn-Index trong những phiên vừa qua. Và với diễn biến hiện tại thì vùng này vẫn giữ vai trò hỗ trợ cho đường
giá trong thời gian tới. Bên sàn HNX thể hiện sự tích cực hơn khi hôm nay HNX-Index đã vượt đỉnh ngưỡng
80 điểm nhờ sự tăng giá của các cổ phiếu chủ chốt như PVS, LAS, PGS, VND. Các tín hiệu hiện tại vẫn cho
thấy thị trường sẽ biến động giằng co trong biên độ hẹp trên Hose. Và cầu giá thấp duy trì khá tốt ở nhiều
phiên nay đã thể hiện sự tích cực của tâm lý nhà đầu tư. Do đó trading ngắn hạn vẫn là chiến lược đầu tư hợp 
lý hiện tại.  �

Hiện tại, các chỉ báo quá bán đã xuất hiện trên Hose nên vùng 580 điểm vẫn đang hỗ trợ khá tốt cho đường
giá. 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 nhưng suất sinh lời không lớn. �

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.




