
6 tháng đầu năm 2014, Công ty mẹ ước đạt doanh thu
1.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 354,2 tỷ đồng. Trong
đó, doanh thu quý II đạt 918,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế đạt 222,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 14% so với
ù kỳ ă ái Cô đ ă ờ ấ khẩ

Quý II/2014, Công ty đạt doanh thu thuần 435 tỷ đồng, lãi
sau thuế 20,891 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, LIX đạt
356,38 tỷ đồng doanh thu và 15,724 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của
LIX đạt 815,265 tỷ đồng, lãi sau thuế 34,694 tỷ đồng, thu
nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1.606 đồng. Tại thời
điểm 30/6/2014, LIX có vốn chủ sở hữu gần 320 tỷ đồng
trên vốn điều lệ 216 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, SHP đạt hơn 200 tỷ đồng doanh thu và
LNST (chưa bao gồm thuế TNDN của Nhà máy Đa M’Bri)
đạt 59,8 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm. SHP đặt kế
hoạch lợi nhuận năm 2014 hơn 78 tỷ đồng do đặc thù của
ngành thủy điện là hoạt động theo thủy văn. Năm 2014,
SHP thay đổi phương thức và dựa theo sản lượng chạy
trong 3 năm 2011, 2012 và 2013. Đối với Nhà máy Đa
M’Bri, do mới đi vào hoạt động nên lấy theo 95% sản
lượng thiết kế. 

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô, giai
đoạn 2014-2015 với các trái phiếu có kỳ hạn là 3 năm, 5 năm và 10 năm. Mệnh giá của
trái phiếu là 100.000 đồng. Tổng khối lượng phát hành khoảng 3.000 tỷ đồng. Thời gian
phát hành trước ngày 15-8-2014. Lãi suất trái phiếu được cố định trong suốt kỳ hạn, căn 
ứ à kh l i ấ d Bộ Tài hí h đị h à ì h hì h hị ờ i hời điể há

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Sẽ xóa nợ hơn 6.500 tỉ đồng tiền chậm nộp thuế 6 tháng, LNST của SHP bằng 76% kế hoạch năm

Hà Nội sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô 

Đây là một trong những giải pháp dự kiến được Bộ Tài chính trình Chính phủ về một số 
giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh 
nghiệp. Số tiền chậm nộp thuế và lãi phát sinh của tiền chậm nộp thuế từ cuối năm 
2013 trở về trước nếu được xóa nợ ước khoảng 6.537 tỉ đồng. Tính đến cuối năm 2013, 
tiền phạt chậm nộp tiền thuế phát sinh trước nửa đầu năm 2013 là 9.746 tỉ đồng, chiếm 
15% tổng số nợ thuế. Ngoài ra, cần gia hạn tối đa là hai tháng thay vì phải nộp ngay số 
tiền thuế giá trị gia tăng của máy móc, thiết bị nhập khẩu nhằm tạo tài sản cố định của 
dự án đầu tư mà giá trị nhập khẩu từ 100 tỉ đồng trở lên.

LIX: EPS 6 tháng đạt 1.606 đồng

DHG ước đạt 354,2 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng
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Bộ Tài chính cho biết, hiện có 469 mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố
công khai giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ tối đa. Theo đó, giá các sản phẩm sữa dành
cho trẻ em dưới 6 tuổi hiện đã giảm từ 0,3 đến 26,37% so với thời điểm trước khi áp
dụng biện pháp bình ổn giá. Trong đó, 5 doanh nghiệp chiếm thị phần lớn (khoảng 90%)
đã xác định giá bán buôn tối đa, đăng ký giá với cơ quan quản lý giá đối với 176 mặt
hàng, mức giá bán buôn giảm từ 6,7% đến 26%. Thời gian tới cơ quan quản lý giá sẽ
phối hợp với địa phương tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện biện pháp
bình ổn giá của các đơn vị sản xuất kinh doanh

469 mặt hàng sữa cho trẻ em giảm giá từ 0,3- 26,37%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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15,215.71

Vụ máy bay của hãng hàng không Malaysian Airlines rơi đúng vào khu vực xảy ra nội
chiến Ukraine khiến căng thẳng chính trị tại nước này càng leo thang.
Đồng ruble giảm mạnh so với USD, xuống thấp nhất kể từ ngày 8/5 sau khi Mỹ công bố
đòn trừng phạt mạnh mẽ đối với Nga và sự kiện máy bay của hãng hàng không
Malaysian Airlines rơi tại Ukraine. USD giao dịch ở 35,161 RUB/USD. Chỉ số đôla ICE -
theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh – giảm xuống 80,4950 điểm. Chỉ số đôla
WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác – giảm xuống 73,08
điểm. USD giảm so với yên, giao dịch ở 101,2350 JPY/USD.
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USD giảm giá do căng thẳng leo thang tại Ukraine

Bốn tháng trước khi xảy ra vụ rơi máy bay MH17 này, cổ phiếu của Tập đoàn vận tải
hàng không quốc gia Malaysia (Malaysia Airlines - MAS) giảm mạnh nhất 9 tuần qua.
MAS cũng phải hứng chịu đợt giảm giá mạnh nhất kể từ năm 2011 sau vụ mất tích của
máy bay MH 370. Giá cổ phiếu của MAS giảm 13% xuống 19,5 sen Malaysia vào lúc
9h04 tại Kuala Lumpur. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2014, giá cổ phiếu
của MAS đã giảm 37%. Đồng thời, Chỉ số theo dõi lĩnh vực Hàng không thế giới của
Bloomberg cũng giảm 2%. Chỉ số chứng khoán chuẩn FTSE Bursa Malaysia KLCI giảm
0,6%

8.29
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CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

cùng kỳ năm ngoái. Công ty đang tăng cường xuất khẩu
và mở rộng hoạt động ở Myanmar trong bối cảnh DN phải
đối mặt với những quy định chặt chẽ hơn về sản phẩm
kháng sinh ở trong nước

3.48
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Quý II/2014, Công ty đạt doanh thu 8,447 tỷ đồng, lãi sau
thuế 3,151 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, tổng
doanh thu của Khang An là 9,085 tỷ đồng, lãi sau thuế
1,309 tỷ đồng. Với kết quả này, đây là quý Khang An đạt
doanh thu, lợi nhuận cao nhất kể từ quý III/2012. Từ quý
III/2012 đến nay, doanh thu của Công ty liên tục đạt mức
thấp, kết quả kinh doanh kém, có quý lỗ tới gần 44 tỷ
đồng, có quý không có hoặc có doanh thu chỉ vài trăm
triệu đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), tiền lương bình quân của một
công nhân ở Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là 145 USD/tháng, thấp hơn 3,2 lần so với
mức 466 USD của một công nhân ở Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Một điểm hấp
dẫn các công ty nước ngoài nữa là giá điện, nước ở Hà Nội cũng rẻ hơn so với Bắc
Kinh. Trong khi đó, tại Trung Quốc, tầng lớp trung lưu tăng lên và chi phí lao động cũng
tăng, làm giảm lợi thế cạnh tranh của nước này. Chi phí ở Việt Nam thấp hơn so với
Trung Quốc là một động lực tích cực để Microsoft chuyển nhà máy của Nokia sang Việt
Nam. Một phần khác sẽ được chuyển sang Brazil và Mexico.

Dow Jones 16,976.81

Microsoft chuyển nhà máy Nokia sang Việt Nam KAC: Doanh thu, lợi nhuận lớn nhất từ quý III/2012

Cổ phiếu Malaysia Airlines giảm giá mạnh nhất 9 tuần

cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát
hành. Nguồn vốn thu được sẽ đầu tư theo tiến độ các công trình trọng điểm của Hà Nội
như dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, nút giao thông đô thị Bắc Thăng Long –
Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển... 
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HNX Index đứng ở mức 81 14 điểm tăng 0 30 điểm (0 37%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 596,26 điểm, tăng 5,89 điểm (1,00%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 144,37 triệu đơn vị, trị giá 2.526 tỷ đồng. Toàn
sàn có 80 mã tăng, 95 mã giảm và 184 mã đứng giá. Phiên hôm nay,
trong nhóm VN-30 chỉ có 5 mã giảm giá là DPM, PET, PGD, HSG và
VSH. Trong khi đó, hàng loạt các cổ phiếu lớn như VNM, VIC, VCB,
FPT, BVH… đã đua nhau tăng giá và kéo chỉ số VN-Index bứt phá.
Đáng chú ý nhất, mã FPT tăng kịch trần và khớp lệnh hơn 3,98 triệu
đơn vị sau những đồn đoán liên quan tới việc Apple muốn mua lại
FPT. Trong khi đó, VNM đã tăng 4.000 đồng lên 133.000 đồng/CP. Ở
nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch diễn ra rất sôi động. FLC tăng
100 đồng lên 13.200 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt
hơn 26,6 triệu đơn vị.

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 đứng ở mức 81,14 điểm, tăng 0,30 điểm (0,37%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 43,98 triệu đơn vị, trị giá 557,26 tỷ đồng. Toàn
sàn có 80 mã tăng, 95 mã giảm và 184 mã đứng giá. Khá nhiều cổ
phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như SHS, SHB, VND, PVS… đã
đồng loạt tăng giá. Khép phiên giao dịch, PVS tăng 600 đồng lên
34.400 đồng/CP và khớp lệnh trên 2,9 triệu đơn vị. SHB tăng 100 đồng 
lên 9.200 đồng/CP và cũng khớp được trên 2,9 triệu đơn vị. Mã KLS
đứng giá tham chiếu và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 4,5
triệu đơn vị. Được biết, Quý II/2014, KLS đạt hơn 10,4 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế, giảm 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng
đầu năm 2014, công ty vẫn ghi nhận mức lãi sau thuế hơn 102 tỷ
đồng, tăng 31,74% 6 tháng đầu năm 2013.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,3 triệu đơn vị và bán ra 5 triệu
đơn vị, trong đóPVS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 633.900
đơn vị (chiếm 21,7% tổng khối lượng giao dịch), trong khi bán ra 300
đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.636.200 cổ phiếu và bán ra
166.530 cổ phiếu.

0.30
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MUA 1,636,200

81.14
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Sự khởi sắc đồng loạt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
VNM, MSN, VIC, PVD, FPT, BVH đã giúp Vn-Index bứt
phá mạnh về cuối phiên. Chốt phiên, Vn-Index đứng ở
mức điểm cao nhất trong ngày, tăng 5.89 điểm lên
596.26 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cả về số lượng
và giá trị. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 120 triệu đơn
vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2000 tỷ đồng.
Với cây nến xanh thân dài đã đem đến tâm lý tích cực
hơn cho nhà đầu tư trong tuần tới. Tuy nhiên hiện tại
chưa có sự đồng thuần về xu thế tăng trở lại. MACD
vẫn đang đi ngang cùng đường tín hiệu, trong khi RSI
và MFI vẫn loanh quanh ngưỡng 70. Chỉ báo STO
đang tăng mạnh trong vùng quá mua cho thấy áp lực
điều chỉnh đang gia tăng. Bên cạnh đó, dải Bollinger
vẫn chưa mở rộng ra sẽ là lực cản cho đà phục hồi
trong các phiên tới của Vn-Index. Trong tuần tới, Vn-
Index sẽ test ngưỡng kháng cự 600-605 điểm. Sự ủng
hộ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể giúp Vn-
Index bứt phá được vùng kháng cự này cùng với thanh
khoản phải được cải thiện như phiên cuối tuần. 
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Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân ngắn nối tiếp
cây nến xanh trước đó, đường giá tiếp tục bám sát dải
trên của Bollinger cùng với việc dải Bollinger này tiếp
tục mở rộng lên phía trên với độ dốc thoải cho thấy xu
thế đang dần tích cực trên sàn này. Sau phiên bứt phá
khỏi vùng 80 điểm trước đó thì phiên nay HNX-Index
tiếp tục thiết lập vùng giá cao hơn, chốt phiên đứng tại
81.14 điểm, tăng 0.3 điểm so với phiên trước. Hiện tại,
MACD cắt lên trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng
cách với đường này là điểm tích cực. Cùng với dải
Bollinger đang mở rộng lên phía trên sẽ mở đường cho
xu thế tăng giá. Trong khi tín hiệu STO đang trong vùng
quá mua nên áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng trong phiên
kế tiếp. Với độ dốc thoải mở rộng lên phía trên của
đường giá thì xu thế tăng sẽ theo đường zig zắc.

80 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

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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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần đã đem đến tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong tuần kế tiếp. Cả 2 chỉ số
đều đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày cùng với sự cải thiện của thanh khoản cho thị trường trong
tuần tới sẽ được cải thiện và cơ hội sự bứt phá ngưỡng kháng cự 600 điểm đang được mở ra trên Hose. 
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MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% vào lúc 11h13 tại Tokyo và ghi nhận phiên giảm đầu tiên trong tuần
này. Một trong những nguyên nhân chính là cổ phiếu của tập đoàn vận tải hàng không Malaysia giảm 11%
trong khi đồng ringgit giảm 0,4% so với USD sau tin tức máy bay MH17 rơi tại Ukraine nhanh chóng lan truyền
và gây chấn động thế giới. Cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong cả 10 lĩnh vực mà MSCI châu Á
Thái Bình Dương theo dõi đều giảm giá. Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên ngày 17/7 cũng giảm
mạnh do ảnh hưởng của sự việc này. Lợi suất trái phiếu 10 năm tại Úc và Nhật Bản xuống thấp nhất 1 năm,
chỉ số theo dõi giá hợp đồng hoán đổi tín dụng - nợ tăng 5 điểm cơ bản. Giá dầu Mỹ cũng bất ngờ tăng cao do
bất đồng quan điểm giữa Ukraine, Nga và Mỹ về nguyên nhân khiến máy bay MH17 rơi, dấy lên lo ngại về khả
năng phương Tây tăng cường trừng phạt, gây gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu. Tháng 3/2014, tập
đoàn MAS cũng đã phải hứng chịu thiệt hại nặng nề sau vụ mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370. Khi đó, cổ
phiếu của MAS đã giảm xuống còn 20 sen Malaysia/cổ phiếu.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần đã đem đến tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong tuần kế tiếp. Cả 2 chỉ số
đều đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày cùng với sự cải thiện của thanh khoản cho thị trường trong
tuần tới sẽ được cải thiện và cơ hội sự bứt phá ngưỡng kháng cự 600 điểm đang được mở ra trên Hose. Diễn
biến cả phiên sáng không có sự đột biến nào đáng kể khi các mã vẫn tiếp tục lình xình với sự tăng và giảm giá
không đáng kể. Cho đến phiên chiều, sự tăng giá đồng loạt của các mã vốn hóa lớn như VNM, MSN, VIC,
PVD, FPT, BVH đã đem đến cho thị trường bức tranh sáng sủa hơn cùng với sự bùng nổ về thanh khoản. Sự
dẫn dắt của nhóm này một phần giúp kéo chỉ số, một phần tạo hiệu ứng khá tốt cho thị trường vẫn lo ngại về
khả năng vượt ngưỡng kháng cự trong bối cảnh thông tin hỗ trợ không nhiều. Đột biến hôm nay là giao dịch
của FPT khi ngay từ đầu giờ chiều cổ phiếu này đã nhận lực cầu mạnh mẽ. Yếu tố quan trọng hơn là FPT tạo
ấn tượng tốt cho thị trường và có sức lan tỏa sang các cổ phiếu khác. Tăng mạnh từ sớm và được chứng thực
bởi dòng tiền rất mạnh, FPT trở thành cổ phiếu dẫn dắt về tâm lý, dù sau đó vai trò kích thích điểm số được
trao cho các cổ phiếu lớn hơn. Theo ý nghĩa nào đó, FPT còn là cứu cánh cho FLC, vốn đang bị xả hàng ồ ạt
trong buổi sáng và giá giảm mạnh. Sức hấp dẫn ở rổ VN30 được chứng thực bằng giá trị giao dịch rất cao.
Toàn thị trường chiều nay giao dịch tăng thêm 1.223,1 tỷ đồng thì gần 83% thuộc về HSX (1.009 tỷ đồng).
Trong đó, rổ VN30 lại chiếm trên 56% giá trị giao dịch của HSX buổi chiều. Sáng nay dòng tiền tập trung vào
các mã trung bình thì chiều nay, tiền lại đổ mạnh vào các blue-chips lớn. Thanh khoản phiên nay đã phục hồi
mạnh, tăng 23% về khối lượng khớp lệnh và 39% về giá trị. Nhìn chung, với phiên nay thị trường đang mở ra
cơ hội tăng giá và sự bứt phá vùng kháng cự trong tuần tới nếu tâm lý trong đầu tuần vẫn duy trì như hiện tại.
Ở kịch bản thận trọng hơn, xu thế tăng giá có thể tăng theo đường zig zắc nếu ngưỡng kháng cự 600 điểm
được bứt phá. 

Tuy nhiên, hiện tại thị trường chưa nhận được sự đồng thuận của các chỉ báo khi STO đang tiến vào vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh trong các phiên tới rất lớn. Vấn đề là thanh khoản phải tiếp tục duy trì ở mức cao để 
bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại. Do đó, nhà đầu tư vẫn nên chờ đợi thị trường có tín hiệu chắc chắn hơn
về xu thế mới tăng tỷ trọng cổ phiếu. Việc mua vào có thể lựa chọn cổ phiếu có thông tin hỗ trợ và đang trong
vùng giá tích lũy, và mua vào ở nhịp điều chỉnh trong phiên để hưởng lợi về giá. 

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.




