
Lợi nhuận sau thuế quý II/2014 đạt 397 tỷ đồng, tăng
13%. Giá vốn hàng bán tăng nhiều hơn doanh thu nên lợi
nhuận gộp chỉ tăng nhẹ 3%, đạt gần 110 tỷ đồng. Công ty
có lãi từ hoạt động tài chính trong khi quý II/2013 lỗ gần
h 3 ỷ đồ Chi hí bá hà iả ầ 8 ỷ đồ

Doanh thu quý II/2014 đạt 127,71 tỷ đồng, giảm 54% so
với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt
303,7 tỷ đồng, giảm 47% so với 6 tháng đầu năm 2013,
đạt 64% kế hoạch năm. Doanh thu tài chính và lợi nhuận
gộp cũng lần lượt giảm 37% và 64%, chỉ đạt 1,56 tỷ đồng
và 15,14 tỷ đồng. Điều này khiến LNST quý II/2014 cũng
giảm 67% so với quý II/2013, chỉ đạt 9,65 tỷ đồng. Lũy kế
6 tháng giảm 62% so với 6 tháng 2013, đạt 19,5 tỷ đồng.

Doanh thu quý II/2014 của CTCP Hóa chất Việt Trì là 96
tỷ đồng. Loại ra các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu
thuần đạt 95 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm
trước. LNST của Hóa chất Việt Trì HVT trong quý II/2014
là 6,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu công ty là 172 tỷ
đồng, tăng 16% so với 6 tháng đầu năm 2013 và đạt 53%
kế hoạch doanh thu 2014. LNST của HVT là 11,5 tỷ đồng,
tăng 27% so với cùng kỳ năm trước

Một công ty của Canada, Visual Defence Inc. (VDS) vừa có đề xuất trực tiếp với Bộ
Giao thông vận tải về việc đổ vốn vào các dự án sân bay, cảng biển ở Việt Nam. Theo
chia sẻ từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Hà Nội David Devine, VDS là một
trong 5 công ty an ninh mạng lớn nhất tại Canada, chuyên về các giải pháp an ninh cho
ả hà khô à ả biể Cô à h ê ấ á iải há bả ậ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thương mại Việt - Trung 6 tháng đầu năm tăng trưởng bình quân 4%/thángHóa chất Việt Trì đạt 11,5 tỷ đồng LNST trong 6 tháng

Công ty Canada muốn đầu tư các dự án sân bay, cảng biển Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cho biết, thời gian vừa qua, tình hình Việt Nam và Trung
Quốc có những diễn biến phức tạp, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, thương mại qua biên
giới Việt - Trung cơ bản vẫn duy trì được đà phát triển với mức tăng trưởng bình quân
4%/tháng. Quy mô của thương mại qua biên giới Việt - Trung trong thời gian qua chiếm
tỷ trọng trung bình trên 24% trong tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Trung
cùng giai đoạn. Theo báo cáo, tổng giá trị xuất nhập khẩu trực tiếp đạt 2,6 tỷ USD, đạt
mức tăng trưởng 7%/tháng. Cán cân thương mại của xuất nhập khẩu trực tiếp trong
thương mại biên giới luôn xuất siêu qua các tháng.

Mía đường Sơn La lãi quý II giảm 67% so với cùng kỳ

Công ty mẹ Domesco quý II lãi 32 tỷ đồng
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Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu xuất nhập khẩu ước tính của tháng 7. Theo đó,
tổng giá trị xuất khẩu ước tính của tháng 7 là 12,4 tỷ USD, nhập khẩu trong tháng 7
ước đạt 12,65 tỷ USD. Như vậy, ước tính Việt Nam nhập siêu khoảng 250 triệu USD
trong tháng 7. 7 tháng ước tính tổng giá trị xuất khẩu là 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với
cùng kỳ 2013. Nhập khẩu 7 tháng ước đạt 82,25 tỷ USD, tăng 11,4% so với 2013. Về
nhập khẩu, nhóm hàng máy móc, thiết bị, DC, PT khác ước đạt 2,2 tỷ USD dẫn đầu về
kim ngạch nhập khẩu trong các nhóm hàng. Nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện
ước đạt 1,4 tỷ USD, xếp ngay sau. �

Ước nhập siêu 250 triệu USD trong tháng 7

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 18h35' ngày 23/07/2014)
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Trang 1

9,786.51

15,328.56

Theo Cục thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), tổng nợ công của 18 nước thành
viên trong khu vực đạt 9,055 nghìn tỷ euro (12,21 nghìn tỷ USD) trong 3 tháng đầu năm
2014, cao hơn nhiều so với 8,905 nghìn tỷ euro của quý IV/2013 Ủy ban châu Âu dự
báo, nợ công của khu vực sẽ đạt kỷ lục với tỷ lệ nợ công/GDP bằng 96% vào cuối năm
2014, sau đó, tỷ lệ sẽ giảm xuống 95,4% vào năm 2015. Gần 80% nợ của khu vực
đồng euro là trái phiếu và tín phiếu kho bạc, và danh mục cho vay chiếm 17,9% tổng
nợ.
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Nợ công của Eurozone tăng lên 93,9% GDP

Ngày 23/7, công ty xây dựng cầu đường Huatong đã tránh được vụ vỡ nợ 400 triệu
nhân dân tệ. Huatong đã hoàn trả toàn bộ số tiền gốc lẫn lãi trên trái phiếu do công ty
xây dựng này phát hành, một quan chức của Ngân hàng Guangfa Trung Quốc - một
trong những nhà bảo lãnh cho Huatong - cho biết. Các chuyên gia nhận định, nếu
Huatong không thể thanh toán nợ cho giới đầu tư thì đây sẽ là lần đầu tiên một công ty
Trung Quốc công khai vỡ nợ vì không thể thanh toán cả gốc lẫn lãi đối với trái phiếu
phát hành.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

hơn 3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm gần 8 tỷ đồng,
tương ứng với chi phí quản lý tăng. Lợi nhuận khác tăng
hơn 4 tỷ đồng. Vì vậy, công ty mẹ Domesco đạt hơn 32 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29% so với cùng kỳ.
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S&P 500

Doanh thu quý II/2014 đạt 1.047,2 tỷ đồng, tăng 0,7% so
với cùng kỳ năm trước. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt
2.020 tỷ đổng, giảm 1,2% so với 6 tháng đầu năm 2013,
tương đương đạt 42,5% kế hoạch năm (4.755 tỷ đồng).
Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng trong quý này
giảm lần lượt ở mức 54% và 44%. Tuy nhiên, chi phí
quản lý lại tăng 9%, lên mức 53,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau
thuế quý II/2014 ở mức âm 51,25 tỷ đồng, giảm lỗ so với
con số lỗ gần 84 tỷ trong quý II/2013. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Công ty nghiên cứu thị trường Niesel vừa công bố báo cáo về niềm tin tiêu dùng của
toàn thế giới trong quý II/2014. Theo đó, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng toàn cầu
tăng 1 điểm trong quý II, lên mức 97 điểm – cao nhất kể từ quý I/2007. Đà tăng được
duy trì kể từ đầu năm sau một năm 2013 trì trệ, khi chỉ số này ở mức 94 điểm trong 3
trên 4 quý. Theo báo cáo này, niềm tin tiêu dùng quý II của Việt Nam ở mức 98 điểm,
cao hơn 1 điểm so với mức trung bình của toàn thế giới. Tuy nhiên, như vậy Việt Nam
xếp trong nhóm các nước có tâm lý tiêu dùng bi quan. Con số này thấp hơn so với mức
trung bình của khu vực và cũng thấp hơn nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc,
Hồng Kông (103 điểm), Thái Lan (105 điểm), Indonesia (123 điểm) hay Ấn Độ (128
điểm). 

Dow Jones 17,113.54

Niềm tin tiêu dùng quý II của Việt Nam ở mức 98 điểmThan Cao Sơn lỗ hơn 51 tỷ đồng trong quý II/2014

Trung Quốc tránh được vụ vỡ nợ trái phiếu thứ 2

cảng hàng không và cảng biển. Công ty này chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật
tích hợp cho các hệ thống an ninh mật hoặc an ninh công cộng của các chính phủ, sân
bay, hệ thống giao thông công cộng, đối tác thương mại…Trước đề xuất từ phía Cty
VDS Canada, Bộ trưởng Bộ GTVT đã đồng ý về mặt chủ trương đối với đề xuất này.
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Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

HNX Index tăng 0 09 điểm (+0 11%) lên 80 34 điểm Tổng khối lượng

VN-Index giảm 0,48 điểm (-0,08%), xuống 597,5 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 65,4 triệu đơn vị, giá trị 1.086,95 tỷ đồng, giảm
hơn 37% cả về lượng và giá trị so với phiên hôm qua. VN30-Index
giảm 1,11 điểm (-0,17%), xuống 640,84 điểm. Ngoài trừ FLC, các mã
bluechip chưa thể trở lại, chỉ lác đác một vài mã có sắc xanh như
PVD, MBB, KDC, VCB, CII. Tuy nhiên, mức giảm của các mã khác
cũng không còn mạnh như 3 phiên trước. Nhóm cổ phiếu có kết quả
kinh doanh khả quan, tăng trần hôm qua, thì phiên hôm nay đã hạ
nhiệt, KMR, NKG không còn tăng trần, chỉ còn LM8 duy trì sắc tím.
Tuy nhiên, đáng chú ý là ở VHG. Sau kết quả kinh doanh sụt giảm
mạnh so với cùng kỳ, dù vẫn có lãi, VHG bị bán tống bán tháo trong
phiên 22/7 với lượng dư bán sàn hàng triệu đơn vị. 
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HNX-Index tăng 0,09 điểm (+0,11%), lên 80,34 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 38,4 triệu đơn vị, giá trị 445,8 tỷ đồng. HNX30-Index
giảm 0,24 điểm (-0,15%), xuống 162,34 điểm. PVS, KLF, FIT, VCG và
PVC chính là những lực đỡ chính giúp HNX-Index “lật ngược thế cờ”
trong những phút cuối. Trong đó, PVS tăng 800 đồng (+2,37%), đóng
cửa ở mức cao nhất ngày 34.600 đồng với hơn 2,5 triệu đơn vị được
khớp. KLF tăng 400 đồng (+3,48%), lên 11.900 đồng với gần 3,5 triệu
đơn vị được khớp. FIT có mức tăng 300 đồng (2,08%), lên 12.700
đồng, cũng là mức cao nhất trong ngày của mã này, trong khi VCG và
PVC cùng tăng tối mức thiểu 100 đồng. SCR là mã được khớp lớn
nhất trên sàn HNX với gần 7 triệu đơn vị, nhưng giảm 300 đồng (-
3,33%), xuống 8.700 đồng, mức thấp nhất trong ngày.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2,3 triệu đơn vị và bán ra 1,5
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
519.000 cổ phiếu và bán ra 285.300 cổ phiếu.
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Tiếp tục phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp với nhịp điều
chỉnh chậm lại. Giao dịch giằng co trong biên độ hẹp
ngoại trừ nhịp giảm mạnh của Vn-Index ở đầu giờ
chiều nhưng lực cầu giá thấp giúp Vn-Index rút ngắn
đà giảm. Chốt phiên, Vn-Index chỉ giảm 0.48 điểm
xuống 597.5 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với
các phiên trước với khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn
60 triệu đơn vị, giá trị giao dịch chỉ gần 1000 tỷ đồng.
Số mã tăng giảm khá cân bằng về cuối phiên. Với 2
phiên giảm điểm liên tiếp, đường giá tiếp tục vận động
sát 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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Những mã vốn hóa lớn như PVS, LAS phục hồi tốt về
cuối phiên đã kéo HNX-Index xanh ở phút đóng cửa.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.09 điểm lên 80.34 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy xu thế thận trọng
vẫn duy trì. Độ rộng tăng điểm bên sàn HNX vẫn tốt
hơn sàn Hose. 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.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với HNX-Index là 79 điểm. �

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

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Trạng thái thận trọng vẫn duy trì trên 2 sàn trong phiên hôm nay với giao dịch co hẹp và thanh khoản sụt
giảm. Áp lực bán được giảm bớt nhưng lực cầu giá cao vẫn chưa quay lại sẽ là lực cản cho khả năng vượt
vùng kháng cự trước mắt cho 2 chỉ số Trong giai đoạn thiếu vắng thông tin như hiện nay trạng thái giằng co
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Chứng khoán Châu Á có phiên tăng phiên thứ ba liên tiếp khi số liệu lạm phát của Mỹ xua tan lo ngại về khả
năng tăng lãi suất sớm. Bộ Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này tăng 0,3% trong tháng 6,
sau khi tăng 0,4% trong tháng 5, cho thấy áp lực lạm phát vẫn thấp và củng cố quan điểm của Chủ tịch Cục
Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen rằng đợt tăng gần đây chỉ là tạm thời. Giới đầu tư đang theo dõi số liệu lạm
phát để đánh giá xem khi nào Fed có thể bắt đầu tăng lãi suất. Nếu lạm phát được kiểm soát, Fed có thể giữ
lãi suất ở mức thấp tới tận năm 2015. Lúc 13h38 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương tăng 0,3% lên 148,35 điểm, sau khi chốt phiên trước tại mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Chỉ số
S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,6%, chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,3%. Chỉ số Jakarta Composite
của Indonesia tăng 0,5% sau khi tổng thống đắc cử Joko Widodo nói ông đặt mục tiêu đưa nền kinh tế đông
dân thứ tư thế giới đạt tăng trưởng – điều nước này chưa đạt được kể từ cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á
những năm 1990. Chứng khoán Hồng Kông tăng 0,5%, trong khi chứng khoán Trung Quốc tăng 0,1%, chứng
khoán Singapore tăng 0,6%, chứng khoán Ấn Độ tăng 0,2%. Chứng khoán Nhật Bản giảm 0,1%, còn chứng
khoán Hàn Quốc không thay đổi.
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vùng kháng cự trước mắt cho 2 chỉ số. Trong giai đoạn thiếu vắng thông tin như hiện nay, trạng thái giằng co
sẽ còn tiếp diễn trong các phiên cuối tuần. 

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.
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Cũng lặp lại xu thế giằng co sau vài phiên điều chỉnh nhẹ. Diễn biến khá thận trọng với lực mua và bán khá
cân bằng. Độ rộng tăng và giảm điểm cuối phiên cũng khá cân bằng trên cả 2 sàn. Điểm tích cực ơ hôm nay
là sự tăng giá xuất hiện ở một số mã vốn hóa lớn trên cả 2 sàn, ví dụ như PVD trên Hose và PVS, LAS, VCG
trên HNX. Sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu này giúp thị trường tạm thời cân bằng trở lại. Tuy nhiên lực cầu vẫn
khá yếu ớt. Trong sóng từ tháng 5 đến này, thị trường hình thành sóng tăng nhưng tốc độ tăng khá chậm và
đều. Sau khi thiết lập đỉnh mới thì ngay lập tức có nhịp điều chỉnh nhưng mức độ điều chỉnh không nhiều,
nhưng liên tục ở những nhịp sau đó ghi nhận sự phục hồi của Vn-Index với đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ nhưng
mức độ tăng là không nhiều. Nhìn lại mặt bằng giá của hầu hết các mã đều lên một mức cao hơn, nhưng đa
số vẫn chưa thoát khỏi xu thế đi ngang. Ở giai đoạn thiếu vắng thông tin như hiện nay thì sự thận trọng là điều
dễ hiểu. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ không còn hỗ trợ nhiều vì hầu hết các doanh nghiệp trên
sàn đã rõ ràng các báo cáo này, chỉ là công bố thời điểm nào. Hiện tại trông chờ vào giao dịch của khối ngoại,
thì ở phiên nay khối ngoại đã làm nhà đầu tư thất vọng với quy mô giao dịch giảm mạnh. Do đó, với giao dịch
hiện tại của thị trường thì khả năng 2 phiên cuối tuần thị trường tiếp tục trạng thái thận trọng.  �

Thanh khoản liên tục trồi sụt cho thấy tâm lý nhà đầu tư không thực sự ổn định. Do đó, ở giai đoạn đi ngang
hiện tại, nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái cổ phiếu/tiền mặt hợp lý để có thể dễ dàng ứng phó với tình
huống bất ngờ của thị trường. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu lớn, nên chốt lời những mã đã đạt lời
nhuận kỳ vọng hoặc đã tăng giá mạnh trong thời gian qua. �

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.
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