
Quý II, VNE đạt 214,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 22%
so với cùng kỳ 2013. Lợi nhuận gộp đạt 23,3 tỷ đồng,

iả 19% T hiê LNST â 103 tỷ đồ N ê

Quý II/2014, Công ty mẹ đạt 1.003,38 tỷ đồng doanh thu
thuần, tăng hơn 22% cùng kỳ năm ngoái và LNST 9,95 tỷ
đồng, tăng 26,75% cùng kỳ. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu
năm, PVG đạt doanh thu 1.990,14 tỷ đồng, tăng hơn 12%
cùng kỳ và LNST âm 8,79 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi
14,6 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến lợi nhuận quý II/2014
tăng mạnh so với quý II/2013, theo PVG là do chi phí tài
chính giảm mạnh do lãi suất ngân hàng cho nguồn vốn
lưu động năm nay giảm so với năm 2013.

CTD cho biết đã trúng thầu dự án "Làng du lịch Đoàn kết,
Hồ Tây - Hà Nội" với tổng trị giá hợp đồng là 223 tỷ đồng.
Dự án này do Công ty TNHH Làng Đoàn Kết làm chủ đầu
tư. Đây là dự án cao cấp có quy mô lớn, thiết kế hiện đại
với thời gian thi công khoảng 14 tháng. HĐQT CTD cũng
thông qua phương án góp vốn để thành lập CTCP Đầu tư
FCC với tổng vốn điều lệ 369 tỷ đồng. Phía CTD sẽ góp
129,15 tỷ đổng, tương đương 35% vốn điều lệ Công ty
FCC.

Cục thống kê TP Hồ Chí Minh vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,12% so
với tháng 6. Tuy tháng này tăng giá nhưng lại là tháng có mức tăng thấp nhất trong các
thá ó iá tă từ đầ ă đế T 11 h ́ h ̀ ó 6 hó hà tă iá

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhà đầu tư nước ngoài đầu đăng ký đầu tư 386 triệu USD vào bất động sản Hồ
Chí Minh 6 tháng đầu năm

CTD trúng thầu dự án 223 tỷ đồng, góp 129 tỷ đồng
lập công ty 

TP.HCM: CPI tăng 0,12% tháng 7

Từ đầu năm đến ngày 15/7, đã có 203 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng
nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với vốn đăng ký đạt 978,9 triệu USD (vốn điều lệ
701,6 triệu USD). Chia theo hình thức đầu tư, có 148 dự án 100% vốn nước ngoài với
vốn đầu tư 468,8 triệu USD; 55 dự án liên doanh với vốn đầu tư 510,1 triệu USD. Chia
theo ngành nghề hoạt động, kinh doanh bất động sản tuy chỉ có 5 dự án nhưng có vốn
đầu tư cao nhất đạt 385.9 triệu USD, trong khi công nghiệp đạtri 234 triệu USD, thương
nghiệp đạt 184.8 triệu USD, khoa học công nghệ đạt 149.7 triệu USD, thông tin truyền
thông có số dự án nhiều nhưng vốn đầu tư không cao bằng, chỉ đạt 12 triệu USD.

Quý II, Công ty mẹ PVG lãi ròng gần 10 tỷ đồng

VNE lỗ “khủng” hơn trăm tỷ đồng do thoái vốn
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Thủ tục xuất nhập khẩu phức tạp, rườm rà đã khiến lĩnh vực thương mại của Việt Nam
thất thu tới 37 tỷ USD, tương đương 777.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là tính toán của
chuyên gia đến từ Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) khi đề cập đến những bất
cập về môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Tính toán theo quy chuẩn thế giới, hiện nay
thời gian để hoàn thiện các thủ tục nhập khẩu của Việt Nam nhiều hơn tới 16 ngày so
với Top 10 nước có xếp hạng thương mại qua đường biên giới thuận lợi. Điều này đã
khiến thất thu thương mại của nước ta lên tới 19 tỷ USD. Về phần nhập khẩu, thời gian
cũng kéo dài hơn khoảng gần nửa tháng khiến cho con số thất thu lên tới 17 tỷ đồng. 

Việt Nam thất thu thương mại 37 tỷ USD vì thủ tục xuất nhập khẩu

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,343.49

9,696.48

15,343.28

Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh – tăng lên 80,5620
điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác – tăng
lên 73,10 điểm. USD giao dịch ở 101,34 JPY/USD, giảm nhẹ so với 101,36 JPY/USD
trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước. Giao tranh liên miên tại Dải Gaza đã
kích thích giới đầu tư đổ vốn vào thị trường tiền tệ như tài sản trú ẩn an toàn. Khủng
hoảng tại Ukraine vẫn là tâm điểm chính đối với thị trường tiền tệ trong phiên giao dịch
đầu tuần. Euro giảm không đáng kể so với USD, xuống 1,3522 USD/EUR.
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Theo số liệu ước tính từ Ngân hàng Standard Chartered, tính đến cuối tháng 6, tỷ lệ
nợ/GDP của Trung Quốc tăng lên 251% từ 147% cuối năm 2008. Gánh nặng nợ của
Trung Quốc hiện cao hơn rất nhiều so với mức chuẩn của khối thị trường mới nổi, theo
nhận định của chuyên gia kinh tế Chen Long tại công ty tư vấn Gavekal Dragonomics.
Điểm đáng chú ý là nợ Trung Quốc đã tăng trưởng với tốc độ rất nhanh so với GDP kể
từ năm 2009 đến nay, trong khi kinh tế lại tăng trưởng chậm hơn. Những năm gần đây,
nợ nước ngoài của Trung Quốc tăng đáng kể nhưng vẫn còn khá nhỏ so với GDP của
cả nền kinh tế với tỷ lệ nợ/GDP chưa đạt đến 10%. 
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

giảm 19%. Tuy nhiên, LNST âm 103 tỷ đồng. Nguyên
nhân chính khiến VNE lỗ nặng trong kỳ là khoản chi phí
tài chính bị “đội” lên tới 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ con
số này chỉ là 16,7 tỷ đồng. VNE đã phải chi hơn 106 tỷ
đồng chi phí hoạt động tài chính trong quý II vừa qua do
VNE thực hiện bán thoái bớt phần vốn đầu tư tài chính
vào công ty con

21.00

S&P 500

ICG đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 18,91 tỷ
đồng, gấp gần 50 lần cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau
thuế hơn 1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 2,25 tỷ đồng. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014, ICG đạt 56,72 tỷ đồng doanh
thu, gấp gần 72 lần cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 4,53 tỷ
đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 3,89 tỷ đồng. Theo ICG giải
trình, hiện tại Công ty đang tiếp tục bàn giao căn hộ tại
Dự án B4 Kim Liên, quyết toán Dự án. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chiều 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện Bộ Tài chính đã có buổi
làm việc với Tổng cục Hải quan về kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu,
gian lận thương mại. Trước những bất thường về hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu, Bộ
Tài chính đã giao Tổng cục Hải quan điều tra, xác minh, phát hiện 22 doanh nghiệp có
dấu hiệu vi phạm, số thuế gian lận ước tính hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã
hoàn thành khởi tố 3 vụ và chuyển 8 vụ cho cơ quan điều tra xử lý. Với hàng Trung
Quốc, thời gian tới Việt Nam phải có giải pháp phù hợp, nhất là kiểm tra 100% đối với 6
mặt hàng chủ yếu là thép, phân bón, hoá chất, đồ ăn gia súc, bách hoá...

Dow Jones 17,051.73

Siết chặt nhập khẩu 6 mặt hàng từ Trung QuốcQuý II, ICG tăng trưởng mạnh nhờ dự án B4 Kim Liên

Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

tháng có giá tăng từ đầu năm đến nay. Trong 11 nhom hang có 6 nhóm hàng tăng giá:
ăn uống (+0,25%), may mặc (+0,05%), thiết bị đồ dùng gia đình (0,03%), giao thông
(+0,4%), bưu chính viễn thông (+0,01%); hàng hóa và dịch vụ khác (+0,29%). 4 nhóm
hàng giảm giá: đồ uống thuốc lá (-0,06%); nhà ở điện nước chất đốt (-0,07%); giáo dục
(-0,12%) và văn hóa giải trí (-0,34%). Nhóm dược phẩm và y tế không có biến động.
Chỉ số giá bình quân 7 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ tăng 4,89% (7 tháng năm
2013 tăng 2,96%).
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HNX Index cũng cầm cự tốt và không để mất mốc 80 điểm Kết thúc

VN-Index giảm 3,06 điểm (-0,51%), xuống 597,98 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 103,9 triệu đơn vị, giá trị 1.741,5 tỷ đồng. Giao
dịch thỏa thuận cũng rất sôi động, đóng góp tới 13,95 triệu đơn vị, giá
trị 306,6 tỷ đồng, trong đó, SEC đóng góp 9,24 triệu đơn vị, giá trị hơn
118 tỷ đồng, LSS 2 triệu đơn vị, giá trị 24,6 tỷ đồng và gần 850.000 cổ
phiếu VNM, giá trị 125,42 tỷ đồng. VN30-Index giảm 3,38 điểm (-
0,52%), xuống 641,95 điểm. HAG vẫn duy trì được sắc xanh tốt, dù
đóng cửa phiên chiều thấp hơn phiên snags 1 bước giá. Các mã còn
lại của thị trường có sự phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh quý
II. Trong khi KMR, NKG, LM8… tăng trần ấn tượng nhờ kết quả kinh
doanh rất khả quan trong quý II/2014, thì VHG, VNE, PXT… lại bị đẩy
xuống sàn với dư bán lớn khi có kết quả kinh doanh bét bát trong quý
II cũng như 6 tháng đầu năm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

75

-3.06

76

THỨ TƯ
23/07/2014

103,903,204

1,741.50

126

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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HNX-Index cũng cầm cự tốt và không để mất mốc 80 điểm. Kết thúc
phiên, HNX-Index giảm 0,42 điểm (-0,52%), xuống 80,25 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch đạt 45 triệu đơn vị, giá trị 553 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đóng góp 7,6 triệu đơn vị, giá trị 79 tỷ đồng và
chủ yếu là diễn ra trong phiên giao dịch sáng. HNX30-Index giảm 1,46
điểm (-0,89%), xuống 162,58 điểm. Trên HNX, cũng giống phiên sáng,
trong 10 mã có thanh khoản tốt nhất trên sàn, chỉ duy nhất KLF có sắc
xanh với mức tăng 200 đồng, lên 11.500 đồng. Đây cũng là mã được
khớp lớn nhất với 4,37 triệu đơn vị. Trong 9 mã còn lại, có tới 8 mã
giảm giá và PVX đứng tham chiếu. Trên HNX, các cổ phiếu của
doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan trong quý II như S55,
SCL cũng tăng trần với dư mua lớn. 

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4,3 triệu đơn vị và bán ra 4,2
triệu đơn vị, trong đó cổ phiếu MWG tiếp tục thu hút dòng tiền khi khối
ngoại hôm nay mua vào hơn 550 nghìn cp MWG, chiếm 97% lượng
giao dịch của cổ phiếu này trong phiên. Trên sàn HNX, họ đã mua vào
425.200 cổ phiếu và bán ra 3.757.676 cổ phiếu.
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Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã điều chỉnh sau khi tăng
nhiều phiên liên tiếp, do đó, sắc đỏ đã bao trùm cả thị
trường và Vn-Index đã chính thức điều chỉnh sau chuỗi
tăng điểm. Chốt phiên, Vn-index để mất 3.06 điểm
xuống 597.98 điểm. Trong khi thanh khoản lại sụt giảm
với khối lượng giao dịch đạt gần 90 triệu đơn vị. Ở
phiên hôm qua đường giá đã chạm dải trên của
Bollinger trong khi dải này không mở rộng lên phía trên
là lực cản cho đà phục hồi tiếp theo của Vn-Index. Các
chỉ báo RSI và MFI không thực sự cải thiện cho thấy
chưa có dòng tiền mới vào thị trường. Trong khi MACD
vẫn đang đi ngang cùng đường tín hiệu cho xu thế đi
ngang. Ngoài ra STO đang trong vùng quá mua nên áp
lực điều chỉnh vẫn chưa kết thúc. Hiện tại, Vn-Index sẽ
tiếp tục giằng co quanh vùng 580-600 điểm. �
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Điều chỉnh phiên thứ 2 liên tiếp cùng với dải Bollinger
co hẹp trên sàn này cho thấy thị trường tiếp tục thận
trọng. Chốt phiên, HNX-Index giảm 0.42 điểm xuống
80.25 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với chỉ hơn
37 triệu đơn vị khớp lệnh. Các mã chủ chốt trên sàn
này vẫn trong nhịp điều chỉnh. Các chỉ báo kỹ thuật
vẫn chưa cho tín hiệu về sự bứt phá của đường giá
khỏi xu thế đi ngang một cách thuyết phục. Hiện tại,
MACD cắt lên trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng
cách với đường này là điểm tích cực. Trong khi dải
Bollinger đang mở rộng lên phía trên khá hẹp và 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.

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

565 điểm

605 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã chấm dứt trên sàn Hose khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn quay đầu giảm điểm.
Vn-index chính thức điều chỉnh sau chuỗi tăng giá, trong khi HNX-Index giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Sự
thận trọng vẫn duy trì trên 2 sàn khi thanh khoản liên tục trồi sụt. 
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Tiế ối đà bá h ở hiê t ớ đó tố độ bá ở hiê ò h h ới l ầ hỉ tậ t

Chứng khoán Châu Á tăng phiên thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 22/7 khi thị trường Nhật Bản hoạt
động trở lại sau ngày nghỉ lễ, với cổ phiếu ngành năng lượng và nguyên vật liệu thúc đẩy. Lúc 8h42 giờ Việt
Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 147,31 điểm. Thị trường tăng bất
chấp vẫn còn những lo ngại về căng thẳng địa chính trị. Bộ trưởng ngoại giao các nước EU sẽ có cuộc họp
hôm nay để bàn việc liệu có tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga do vụ máy bay chở khách MH17 của
Malaysia bị bắn rơi ở Ucraina. Theo giới phân tích, thị trường chung đang phớt lờ các yếu tố địa chính trị và
quay lại với các yếu tốc kinh tế cơ bản và mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Trong khu vực, chứng khoán
Nhật Bản tăng 0,6%, chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,1%, trong khi chứng khoán Australia và Đài Loan không
thay đổi. Ngược lại, chứng khoán Singapore và New Zealand đều giảm 0,1%. Chứng khoán Hồng Kông tăng
0,4%, trong khi chứng khoán Trung Quốc giảm 0,1%.
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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

Tiếp nối đà bán mạnh ở phiên trước đó, tốc độ bán ra ở phiên nay còn mạnh hơn với lực cầu chỉ tập trung
nhiều ở vùng giá thấp trong khi vùng giá xanh và tham chiếu lại khá yếu ớt. Điều dễ hiểu là nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn không còn là trụ cột để nâng đỡ điểm số cũng như tạo sự lan tỏa cho thị trường. Một loạt các cổ
phiếu đã điều chỉnh sau chuỗi tăng giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nhóm chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất
vì nhóm này tăng tương đối tốt so với thị trường trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, nhìn chung là nhịp điều
chỉnh không quá mạnh do lực cầu giá thấp vẫn rất tốt. Với 2 phiên nay thì cả 2 chỉ số vẫn vận động trong biên
độ hẹp và chưa thực sự bứt phá khỏi vùng kháng cự hiện tại. Thanh khoản không thực sự ổn định nhưng vẫn
duy trì ở mức khá tốt. NĐTNN mua ròng trở lại trong 2 phiên gần đây và tăng quy mô giao dịch cũng là nguyên
nhân giúp thị trường không bị điều chỉnh mạnh. Với các tín hiệu hiện tại, thì xu thế giằng co sẽ vẫn duy trì
trong các phiên tới. Và lực cầu giá thấp sẽ là động lực giúp thị trường sớm phục hồi. Dòng tiền sẽ vẫn luân
chuyển giữa các nhóm cổ phiếu sẽ giúp thị trường có sự sôi động nhất định. 

Hiện tại các chỉ báo trên 2 sàn vẫn chưa thoát khỏi tín hiệu quá mua nên áp lực điều chỉnh vấn 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.




