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UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, chấp thuận cho
thành phố sử dụng nguồn vốn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) - Quỹ hỗ trợ
chuẩn bị và khởi động dự án (Quỹ PPSSF) để thực hiện tiểu dự án Lập thiết kế khung
kỹ thuật (FEED) và hỗ trợ đấu thầu cho dự án Xây dựng công trình đường sắt đô thị TP,
tuyến metro số 5 - giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn). Tuyến Metro số 5 - giai
đoạn 1 có tổng chiều dài tuyến gần 9 km. Thời gian thực hiện tiểu dự án dự kiến từ
tháng 8/2014 đến 6/2016. Vốn đầu tư dự án hơn 857 triệu euro.

TPHCM đăng ký nguồn vốn cho dự án xây tuyến metro số 5 - giai đoạn 1

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

Nhà đầu tư Nhật lo ngại rủi ro tỷ giá với các dự án PPPOcean Group vẫn chưa rút được hết vốn tại PVR

Dệt may giành lại ngôi vị xuất khẩu số 1 từ điện thoại

Rủi ro về ngoại hối là vấn đề JBIC đặc biệt lưu ý trong thời gian qua khi tham gia các dự 
án BOT nhà máy điện tại Việt Nam. Đại diện phía Nhật Bản bày tỏ mong muốn Ngân 
hàng Nhà nước đưa ra khuôn khổ để hạn chế những rủi ro ngoại hối, cụ thể là việc 
đồng tiền mất giá. Hiện khả năng chuyển đổi từ nội tệ sang USD vẫn hạn chế tại Việt 
Nam nên các nhà đầu tư, tổ chức tài chính đảm bảo mong muốn được đảm bảo 100% 
với khả năng chuyển đổi VND sang USD bởi thời gian các dự án PPP kéo dài hàng 
chục năm, nếu tỷ giá biến động quá lớn sẽ ảnh hưởng tới tài chính của doanh nghiệp.

AGR bất ngờ lỗ gần 35 tỷ đồng trong quý II

SAM có quý lỗ đầu tiên sau 2 năm

Trong quý II, doanh thu thuần của AGR đạt 100 tỷ đồng,
giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, doanh thu
môi giới tăng 58% cùng kỳ năm trước, đạt 8,7 tỷ đồng,
doanh thu khác tăng 33% đạt 57,7 tỷ đồng, nhưng doanh
thu từ đầu tư chứng khoán và góp vốn lại giảm mạnh 43%
xuống chỉ còn 32,5 tỷ đồng. AGR lỗ ròng 34,58 tỷ đồng
trong quý II này, cùng kỳ lãi ròng 7,5 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 3, Ocean Group đăng ký bán toàn bộ hơn 5
triệu cổ phiếu của CTCP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu
khí Việt Nam (PVR – sàn HNX) nhưng không thành do
chưa tìm được giá bán hợp lý. Sau giao dịch, tổ chức này
vẫn nắm nguyên 5.142.000 cổ phiếu PVR, tương ứng tỷ lệ
9,91% vốn. Năm 2014, PVR đặt mục tiêu tổng doanh thu
65 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1 tỷ đồng.

Số liệu thống kê do Tổng cục Hải quan công bố ngày 16/7 cho thấy kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa của Việt Nam trong cả tháng 6 đạt 12,38 tỷ USD, trong đó dệt may đứng
đầu với giá trị xuất khẩu đạt 1,89 tỷ USD (tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước), tiếp
đến là điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,58 tỷ USD (giảm 17,3%). Đây là lần đầu tiên
kể từ tháng 1/2014 xuất khẩu điện thoại lùi bước trước nhóm hàng dệt may. Đây cũng là
2 mặt hàng duy nhất luôn duy trì được giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD/tháng kể từ đầu
năm nay. Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt 9,38 tỷ USD, đứng thứ
hai sau điện thoại mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt 11 56 tỷ USD

Quý II, doanh thu thuần của SAM chỉ đạt 472 triệu đồng,
tăng nhẹ so với mức 440 triệu đồng của cùng kỳ năm
2013. Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí quản lý DN
tăng cao, từ 1,6 tỷ đồng lên 5,1 tỷ đồng, khiến SAM lỗ ròng
3,27 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2013 lãi 20,12 tỷ đồng. Đây
là quý lỗ đầu tiên của SAM kể từ quý III/2012. Lũy kế 6
tháng, doanh thu thuần của SAM đạt 932 triệu đồng, tăng
nhẹ so với mức 858 triệu đồng của cùng kỳ
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Trong 6 tháng đầu năm, thị trường xăng dầu đã có 9 lần điều chỉnh, tổng cộng 5 lần
tăng giá xăng là 1.440 đồng/lít, và giá dầu các loại lại thường có sự điều chỉnh giảm.
Mới đây, ngày 7-7, giá xăng lại được điều chỉnh tăng thêm 410 đồng/lít và lập kỷ lục về
giá cao nhất từ trước đến nay khi leo lên mức 25.640 đồng/lít. Với đợt tăng giá lần này,
chỉ trong vòng 1 tháng trở lại đây giá xăng đã tăng 2 lần. Trước đó, vào ngày 23-6, xăng
tăng 330 đồng/lít, dầu hỏa tăng 170 đồng/lít, dầu mazut tăng 270 đồng/lít. Trong 10
ngày qua, xăng liên tục tăng giá khiến nhiều người lo ngại các mặt hàng thiết yếu tăng
theo. Tuy nhiên, khảo sát tại các chợ và siêu thị, hiện giá cả các mặt hàng vẫn ổn định,
giá cả các mặt hàng rau xanh, củ quả vẫn chưa có dấu hiệu tăng.

Dow Jones 17,060.68

Xăng tăng giá: Chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường PVC: Lợi nhuận tăng cao

Kinh tế Trung Quốc tăng tốc trong quý II

hai sau điện thoại - mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt 11,56 tỷ USD.nhẹ so với mức 858 triệu đồng của cùng kỳ

-3.08

S&P 500

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -
CTCP (PVC) cho biết, 6 tháng đầu năm, PVC đạt doanh
thu 2.117 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm; lợi nhuận
trước thuế 171 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm. 6 tháng
cuối năm, PVC đặt kế hoạch doanh thu 1.578 tỷ đồng; lợi
nhuận trước thuế 50,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 39,4 tỷ
đồng. Tổng công ty sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ Dự án
khai thác và chế biến Barite tại Lào, tạo thuận lợi cho hoạt
động kinh doanh trong năm 2015. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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USD tăng giá sau gợi ý của Fed về lãi suất

GDP Trung Quốc trong quý II tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so
với dự báo 7,4% cũng như tốc độ tăng trưởng 7,4% của quý I, . Số liệu này đã củng cố
thêm niềm tin của chính phủ Trung Quốc rằng kinh tế đang trên đà phục hồi mạnh mẽ
nhờ các biện pháp kích thích của chính phủ.Cùng ngày, một báo cáo khác cho biết, sản
lượng công nghiệp tháng 6 của Trung Quốc đã tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái,
vượt so với 9% ước tính ban đầu. Sáu tháng đầu năm, đầu tư tài sản cố định - yếu tố
chính ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc - tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013 và cao
hơn dự báo 17,2% của các chuyên gia.
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Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tăng lãi suất sớm hơn nếu thị trường việc làm
tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, chủ tịch Fed Janet Yellen cũng nhận định, thời gian
này chưa phải là thời điểm thích hợp để tăng lãi suất do triển vọng kinh tế vẫn còn rất
bấp bênh. Euro giảm xuống 1,357 USD/EUR. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD
với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 80,3850 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của
USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - tăng lên 73 điểm. USD tăng lên 101,65 JPY/USD.
Ngược lại, bảng Anh lại tăng lên 1,7144 USD/GBP sau khi số liệu cho thấy, lạm phát
của Vương quốc Anh tăng cao hơn so với dự báo

109.45

59.49 4,364.80
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VN-Index tăng nhẹ 0,37 điểm (+0,06%), lên 589,68 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 138 triệu đơn vị, giá trị 2.234,7 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận 3,84 triệu đơn vị, giá trị 167,5 tỷ đồng. VN30-
Index tăng khá hơn với 1,04 điểm (+0,16%), lên 637,13 điểm. Trong
nhóm cổ phiếu lớn, chỉ còn MSN, VCB duy trì sắc xanh nhạt, trong khi
GAS đóng cửa giảm 1.000 đồng, còn VIC và VNM vẫn ở mức tham
chiếu. Nhóm cổ phiếu có tính chất đầu cơ cũng đã có sự phân hóa,
trong khi FLC vẫn duy trì được mức tăng, dù nhẹ hơn phiên sáng, thì
ITA, HQC, VNG… quay đầu giảm giá. HPG là một trong số ít bluechip
còn duy trì được sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của lực cầu ngoại khi khối
này mua vào tới gần 1,38 triệu đơn vị, gần bằng 50% tổng lượng khớp
của HPG.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index lại giảm 0 07 điểm ( 0 09%) xuống 80 16 điểm Tổng khối
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,5 triệu đơn vị và bán ra 5,7
triệu đơn vị, trong đó HPG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.378.810 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.146.500 cổ phiếu
và bán ra 422.606 cổ phiếu, trong đó mã VIG được khối ngoại bán
nhiều nhất với khối lượng 220.000 đơn vị

HNX-Index lại giảm 0,07 điểm (-0,09%), xuống 80,16 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 72,52 triệu đơn vị, giá trị 803,9 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận 1,82 triệu đơn vị, giá trị 15,95 tỷ đồng. HNX30-
Index giảm 0,66 điểm (-0,41%), xuống 163,34 điểm. PVX cũng không
thua kém mấy so với FLC trên HOSE khi được khớp trên 11,76 triệu
đơn vị, nhưng mã này không còn duy trì được sắc xanh của phiên
sáng khi đóng cửa ở mức tham chiếu. Ngoài PVX, nhóm dầu khi cũng
đã đồng loạt quay đầu, trong đó, PVS giảm tới 600 đồng (-1,83%),
xuống mức thấp nhất ngày 32.100 đồng, bất chấp mã này vẫn được
khối ngoại mua ròng 336.900 đơn vị. 
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Sàn HOSE tiếp tục đóng cửa với sắc xanh, chỉ số VN-
Index gia tăng 0,37 điểm lên mức 589,68 điểm cùng với
134,15 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đường giá kết
phiên với một nến xanh không có bóng nến, giá đóng
cửa ở mức thấp nhất cùng với khối lượng khớp lệnh
tăng mạnh cho thấy áp lực chốt lời khá cao khi chỉ số
tiếp cận vùng kháng cự 590-595 điểm. Các chỉ báo kỹ
thuật thể hiện sự suy yếu về xung lực tăng của đường
giá, đường RSI vẫn chưa bứt phá qua được đỉnh gần
nhất ở mức 70, đường MACD đã bắt đầu cắt xuống
dưới đường tín hiệu. VN-Index đã kiểm tra lại vùng đỉnh
trước đó tại 590-595 điểm, áp lực bán khá mạnh khiến
chỉ số vẫn chưa thể chinh phục thành công vùng kháng
cự này, cần theo dõi lực cầu ở các phiên kế tiếp, nếu
lực cầu vẫn tiếp tục duy trì tốt thì vùng kháng cự này sẽ
được chinh phục và VN-Index sẽ hướng đến mức mục
tiêu 610 điểm. 
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615 điểmMạnh 520 điểm

HNX đã không giữ được sắc xanh ở phiên giao dịch
16/7, chỉ số HNX-Index giảm nhẹ 0,07 điểm xuống mức
80,16 điểm cùng với 70,7 triệu cổ phiếu được khớp
lệnh. Đồ thị nến kết phiên với một nến đảo chiều
Hammer cùng với sự xác nhận về khối lượng cho thấy
tốc độ tăng của đường giá tạm thời bị gián đoạn. Các
chỉ báo kỹ thuật không có nhiều thay đổi, đường RSI
chưa vượt qua được đỉnh gần nhất ở mức 65, đường
cỏ MACD vẫn biến động gần với đường 0, đường DI+
dao động trên đường DI- nhưng chưa thực sự mạnh.
HNX-Index đang bị thách thức bởi mức kháng cự 81
điểm, áp lực bán tại đây khá mạnh khiến chỉ số thoái lùi
trước mức kháng cự này trong phiên giao dịch hôm
nay, cần có sự gia tăng mạnh mẽ hơn nữa của lực cầu
để HNX-Index chinh phục rào cản 81 điểm và hướng
tới mục tiêu 84 điểm ở các phiên giao dịch kế tiếp. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư sau khi Trung Quốc công bố GDP của
nước này tăng trưởng khớp với mục tiêu của chính phủ. Cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết kinh tế
nước này tăng trưởng 7,5% trong quý 2, khớp với dự đoán của giới phân tích, cho thấy nền kinh tế đang ổn
định trở lại. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen trong cuộc điều trần trước Nghị viện hôm qua nói
rằng nước Mỹ vẫn cần được kích thích, trong khi một báo cáo khác của Fed cảnh báo giá cổ phiếu các công ty
vốn hóa nhỏ và các công ty công nghệ và mạng xã hội có vẻ đang ở mức cao. Cổ phiếu công nghệ trên thị
trường Châu Á giảm mạnh nhất trong phiên này. Lúc 13h24 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 146,97 điểm. Chứng khoán Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand chốt
phiên gần như không thay đổi. Chứng khoán Australia tăng 0,1%, chứng khoán Singapore tăng 0,3% và
chứng khoán Ấn Độ tăng 0,2%. Chứng khoán Trung Quốc giảm 0,4%, còn chứng khoán Đài Loan giảm 0,9%.
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THỨ NĂM

17/07/2014

Chỉ số VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp bất chấp lực bán rất mạnh vào cuối giờ giao dịch
chiều. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đã không thể duy trì đà tăng trước áp lực chốt lời lớn nhưng vẫn giữ
trên mốc 80 điểm. 
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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

Kết quả kinh doanh quý II sẽ vẫn chi phối chính xu hướng vận động của các chỉ số trong giai đoạn hiện nay.
Sau phiên chốt lời đáng kể ngày hôm nay, kì vọng thị trường vẫn đang ở giai đoạn phục hồi trước các ngưỡng
kháng cự mạnh. Do đó, các hiện tượng rung lắc sẽ vẫn diễn ra với các phiên tăng giảm xen kẽ. Diễn biến ngày
hôm nay một lần nữa cho thấy hoạt động mua đuổi giá cao vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thay vào đó, chiến lược
tích lũy ở các phiên giảm và chốt lời ở các nhịp tăng đang mang lại hiệu quả nhất định, đặc biệt đối với nhà
đầu tư ngắn hạn. Đây là lần đầu tiên khối ngoại đồng loạt mua ròng trên cả hai sàn trong tuần này, mặc dù giá
trị không lớn. Ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài trong thời gian gần đây là không lớn và không dẫn dắt
được thị trường. Hiện tại, sàn HNX vẫn đang giữ vai trò là chỉ báo xu hướng trong đợt tăng giá này, nhìn vào
thanh khoản có thể thấy dòng tiền đang khá tốt và vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những nhóm cổ phiếu nhất định
và xu hướng sideway up ngắn hạn của HNX-Index vẫn chưa có dấu hiệu bị phá vỡ. Theo đó, chiến lược giao
dịch phù hợp sẽ là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu dựa theo xu thế của thị trường, hạn chế mở ra các bị thế mua
mới, ưu tiên những cổ phiếu có thông tin cơ bản hỗ trợ.

Đà tăng, nếu có, sẽ tiếp tục chỉ tập trung ở một số mã có kết quả hoạt động tốt chứ chưa đủ để kéo cả thị
trường tăng mạnh. Diễn biến lình xình sẽ còn tiếp diễn trong thời gian 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.




