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So với tháng 6 năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,23%. Đáng chú ý là so
với kỳ tháng 12 năm 2013 thì CPI tháng 7 mới tăng 1,62%- thấp nhất trong 13 năm
qua! So với cùng kỳ năm 2013, 7 tháng đầu năm 2014 chỉ số giá tiêu dùng đã tăng
4,8%. Đóng góp lớn vào mức tăng CPI tháng 7 là nhóm Nhà ở và vật liệu xây dựng
tăng 0,43% và nhóm giao thông tăng 0,44%. CPI tháng 7/2014 so với tháng 12/2013 có
thể thấy khá nhiều điểm bất ngờ. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ tăng 1,82%
trong đó tác động lớn chủ yếu từ nhóm ăn uống ngoài gia đình. Nhóm giao thông đạt
mức tăng lớn nhất nhưng cũng chỉ mới tăng 3,2%

7 tháng, CPI mới chỉ tăng 1,62%, thấp nhất 13 năm qua

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

Xuất khẩu dệt may sang Đức tăng gần 30% trong 6 tháng đầu năm 2014Nhựa Tiền Phong mẹ: Quý 2/2014, EPS đạt 1.538
ồ

Đồng Nai xuất khẩu tháng 7 ước đạt 1,1 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đức đạt 2,41 tỷ
USD, tăng trưởng nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tính riêng trong
tháng 6/2014, xuất khẩu sang thị trường này lại giảm 0,7% so với tháng 5/2014, trị giá
đạt 401,84 triệu USD. Trong đó, đứng đầu về kim ngạch là mặt hàng điện thoại các loại
và linh kiện với 581,4 triệu USD, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm trên
24% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn thứ 2 là hàng dệt may
với 362,2 triệu USD, tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 15% tổng kim ngạch
xuất khẩu sang Đức trong 6 tháng qua; các sản phẩm Việt Nam xuất khẩu chủ yếu
sang Đức là áo sơ mi nam dài tay và áo jacket nam 3 lớp.

Tập đoàn FPT đạt 15.211 tỷ đồng doanh thu 6 tháng

Vitaco: Quý 2/2014 lãi ròng 16,68 tỷ đồng

Kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn đạt
15.211 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013, đạt
107% kế hoạch lũy kế. Lũy kế 6 tháng, doanh thu từ thị
trường nước ngoài của FPT đạt 1.484 tỷ đồng, tăng 26%
so với cùng kỳ năm 2013, cao hơn mức tăng trưởng
chung của toàn tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế toàn tập
đoàn đạt 1.227 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm
2013, đạt 97% kế hoạch lũy kế. 

Quý 2/2014, doanh thu thuần của công ty đạt 824,67 tỷ
đồng tăng 17,22% so với cùng kỳ, nhưng tỷ trọng giá vốn
trong doanh thu thuần lại tăng cao khiến lợi nhuận gộp
quay đầu giảm 19,3% xuống còn 209,4 tỷ đồng. Lãi ròng
của công ty chỉ giảm 7,6% xuống còn 86,6 tỷ đồng tương
đương EPS đạt 1.538 đ/CP. Lũy kế 6 tháng đầu năm
2014, doanh thu thuần đạt 1.257,84 tỷ đồng tăng 11,26%;
LNST đạt 151,6 tỷ đồng giảm nhẹ gần 4% so với cùng kỳ
năm ngoái tương đương EPS đạt 2.691 đ/CP.

Đại diện Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai trong
tháng 7 này ước đạt trên 1,1 tỷ USD, tăng 116 triệu USD so với tháng 6/2014. Như vậy,
tính chung trong 7 tháng của năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Đồng Nai đạt gần 7
tỷ USD, tăng khoảng 13,8% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu của khối
d h hiệ Nhà ớ há đ h 22 iệ USD d h hiệ hâ đ

Quý 2/2014 doanh thu thuần công ty Vitaco (VTO) đạt
378,14 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi
từ hoạt động khác giảm 77% so với cùng kỳ. Kết quả
VTO lãi ròng 16,68 tỷ đồng giảm 28,4% so với quý
2/2013 L kế 6 há đầ ă 2014 VTO đ ầ 93
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Tin từ Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến giữa tháng 7/2014, Đồng
Nai đã thu hút được hơn 834 triệu USD vốn FDI, trong đó chủ yếu là các dự án sản
xuất trong các khu công nghiệp. Cụ thể, có 40 dự án cấp mới với vốn đăng ký đạt hơn
351 triệu USD và 34 dự án xin tăng vốn với số vốn tăng gần 483 triệu USD. Trong 7
tháng của năm 2014, tỉnh cũng đã tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 8 dự
án với tổng vốn trên 86 triệu USD, trong đó có 5 dự án nằm trong các khu công nghiệp
và 3 dự án ngoài khu công nghiệp. Như vậy, chỉ trong 7 tháng, Đồng Nai đã hoàn thành
chỉ tiêu thu hút vốn FDI của cả năm 2014 (700-900 triệu USD) và hiện tỉnh vẫn tiếp tục
chủ trương nâng cấp môi trường đầu tư để thu hút thêm các dự án FDI.

Dow Jones 17,086.63

Đồng Nai thu hút FDI 7 tháng đạt kế hoạch cả năm Công ty mẹ PGS: lãi ròng 52 tỷ đồng quý 2

Sản xuất Trung Quốc tăng nhanh nhất 18 tháng

doanh nghiệp Nhà nước trong tháng 7 đạt hơn 22 triệu USD, doanh nghiệp tư nhân đạt
gần 127 triệu USD và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 966 triệu USD. Mặt
hàng Đồng Nai xuất khẩu nhiều là: giày dép, hàng dệt may, xơ, sợi dệt các loại, gỗ, sản
phẩm từ gỗ và cà phê.

2/2013. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, VTO đạt gần 793
tỷ đồng doanh thu thuần giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ; lợi
nhuận sau thuế đạt 20,46 tỷ đồng tăng gần 33% so với
cùng kỳ năm 2013.

26.57

S&P 500

Chi phí bán hàng là khoản mục chi phí hoạt động lớn nhất
của PGS trong quý 2 vừa qua, đạt 138 tỷ đồng, tăng
33,6% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần quý 2 của công ty
tăng 20,8%, bù lại giá vốn tăng với tốc độ mạnh mẽ hơn
khiến công ty lãi gộp xấp xỉ cùng kỳ 2013, đạt 178 tỷ
đồng. Công ty mẹ PGS báo lãi ròng 51,6 tỷ đồng quý
2/2014, tăng mạnh 36,7% so với cùng kỳ 2013. Lũy kế 6
tháng, PGS lãi ròng 90,2 tỷ đồng, tăng 2,8% so với 6
tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng của công ty đạt 2.374
đ/cp

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Nhật Bản thâm hụt thương mại 24 tháng liên tiếp

Tháng 7, chỉ số sản xuất của Trung Quốc lên cao nhất 18 tháng, củng cố niềm tin kinh
tế sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 7,5%. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI)
sơ bộ của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc đạt 52 điểm, cao hơn so với dự báo 51 điểm
của các chuyên gia và 50,7 điểm của tháng 6, theo số liệu của HSBC và Markit
Economics. Tháng 6, tổng vốn huy động của Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể
từ năm 2009, theo số liệu của ngân hàng trung ương. Đồng thời, chi tiêu tài chính cũng
tăng 26,1% và doanh thu tài chính tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái

20.10
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9,797.62

15,284.42

Theo số liệu của Bộ Tài chính công bố ngày 24/7, tháng 6, thâm hụt thương mại của
Nhật Bản tăng lên 822,2 tỷ yên (8,1 tỷ USD), vượt dự báo 643 tỷ yên của các chuyên
gia. Cụ thể, xuất khẩu giảm 2% và nhập khẩu tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trước đó, các chuyên gia dự báo, xuất khẩu của Nhật Bản sẽ tăng 1% trong tháng 6
sau khi đã giảm 2,7% trong tháng trước đó. Xuất khẩu sang Mỹ giảm 2,2% so với cùng
kỳ năm ngoái, cụ thể, xuất khẩu xe ôtô giảm 6,8%. Xuất khẩu sang châu Á giảm 3,8%.
Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 1,5%.

44.06

30.96 4,407.28
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

602.06

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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114

4.56
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VN-Index tăng 4,56 điểm (+0,76%) lên mức 602,06 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 87,86 triệu đơn vị, giá trị xấp xỉ 1.490 tỷ đồng. Độ
rộng của thị trường khá cân bằng khi sàn HOSE có 114 mã tăng, 98
mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 5,8 điểm
(+0,91%) lên 646,64 điểm với 21 mã tăng, 4 mã giảm và 5 mã đứng
giá. Nhóm bluechips dẫn dắt thị trường tăng trở lại đã kéo VN-Index
bứt phá khỏi mốc 600 điểm, chốt ngày VNM tăng 1.000 đồng/cp, DRC
tăng 2.000 đồng, GAS tăng 1.000 đồng, BVH, MSN, VIC tăng 500
đồng, FPT, HPG tăng 1.000 đồng, REE tăng 200 đồng, SSI đứng giá,
HAG tăng 100 đồng. FLC dư mua trần 4 triệu cp, khớp lệnh hơn 22,7
triệu cp, chiếm 26% KLGD toàn sàn HoSE. Nhóm cổ phiếu dầu khí
với kết quả kinh doanh khả quan, ngoài PVD, PVT, thì các mã dầu khí
khác như PET, PGC, PGD, PXS, PXT, PJT… cũng đều tăng điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 07 điểm (+0 09%) lên mức 80 42 điểm Tổng khối
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,7 triệu đơn vị và bán ra 2,6
triệu đơn vị, trong đó cổ phiếu FLC cũng được khối ngoại mua ròng
với khối lượng 117.580 đơn vị, trị giá 1,48 tỷ đồng. Trên sàn HNX, họ
đã mua vào 1.190.900 cổ phiếu và bán ra 1.251.420 cổ phiếu.

HNX-Index tăng 0,07 điểm (+0,09%) lên mức 80,42 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 44,48 triệu đơn vị, giá trị 618,69 tỷ đồng. Toàn sàn 
có 96 mã tăng, 89 mã giảm và 77 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index
tăng 0,19 điểm (+0,12%) lên 162,53 điểm với 14 mã tăng, 10 mã giảm
và 6 mã đứng giá. Trên sàn HNX, hoạt động giao dịch cũng không có
gì đột biến. Chỉ số HNX-Index nhích nhẹ nhờ sự ổn định của nhóm
dầu khí. PGS tăng mạnh 2.400 đồng/CP lên 34.500 đồng/CP và khớp
3,29 triệu đơn vị. PVC tăng 1.300 đồng/CP lên 23.200 đồng/CP và
khớp được 2,73 triệu đơn vị. PVS tăng 600 đồng lên 34.000 đồng.CP
và khớp 2,32 triệu đơn vị. PVX vẫn là mã có thanh khoản cao nhất
sàn HNX với 6,91 triệu đơn vị được khớp, nhưng đóng cửa quay về
đứng tham chiếu. Ngoài ra, các mã lớn khác như AAA, DBC, SHS,
SCR, VCG,… cũng đều có được sắc xanh, giúp chỉ số duy trì được đà
tăng
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Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng điểm trở lại đã giúp
Vn-Index vượt ngưỡng 600 điểm một cách dễ dàng.
Vn-Index đóng cửa ở mức giá cao trong ngày, Vn-
Index tăng 4.56 điểm lên 602.06 điểm. Giao dịch chỉ
tập trung vào nhóm vốn hóa lớn nên thanh khoản tăng
về mặt giá trị nhưng không thay đổi nhiều về khối
lượng. Ngoại trừ FLC giao dịch đột biến với hơn 22
triệu đơn vị khớp lệnh thì sàn Hose chỉ còn hơn 65
triệu đơn vị giao dịch. Độ rộng tăng điểm ở phiên nay
cũng tốt hơn phiên trước đó. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ
thuật không cho xu thế mới. Dải Bollinger vẫn chưa mở
rộng lên phía trên là lực cản cho đà phục hồi của
đường giá trong các phiên tới. 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. Hiện
tại, Vn-Index sẽ tiếp tục giằng co quanh vùng 580-605
điểm. 
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Chốt phiên, HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh nhưng
động lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt như
PVS, PGS , PVI, PVC. Trong khi độ rộng tăng điểm ở
phiên nay không tốt bằng phiên hôm qua. Biến động
giá và thanh khoản ở phiên nay tương đương với
phiên hôm qua. 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
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Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giao dịch gần mức cao nhất trong 6 năm khi số liệu cho thấy hoạt động sản xuất của
Trung Quốc tăng trưởng cao nhất trong 18 tháng. Lúc 13h48 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương gần như không thay đổi so với cuối phiên trước, đứng ở mức 148,49 điểm, sau khi có lúc
tăng 0,3% và có lúc giảm 0,2% trong phiên. Số liệu trong ngày cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung
Quốc do HSBC/Markit tổng hợp tăng từ 50,7 điểm lên 52 điểm vào tháng 7, mức cao nhất trong 18 tháng, dấu
hiệu mới nhất cho thấy các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ đang phát huy tác dụng. Chứng khoán
Trung Quốc tăng vọt 1,3% trong phiên này, trong khi chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,5%, chứng khoán
Singapore và Đài Loan cùng tăng 0,3%. Chứng khoán New Zealand tăng 0,6% sau khi ngân hàng trung ương
nước này tăng lãi suất cơ bản và bật tín hiệu sẽ tạm dừng các đợt tăng về sau do lạm phát ở mức thấp.
Ngược lại, chứng khoán Nhật Bản giảm 0,2% khi số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này cao hơn
dự kiến do xuất khẩu bất ngờ giảm. Chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,1% sau khi chính phủ công bố gói kích
thích 11,7 nghìn tỷ Won để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á này sau khi tốc độ tăng trưởng trong quý 2
đạt mức thấp nhất trong hơn 2 năm.
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Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng giá trở lại sau 2 phiên điều chỉnh là nguyên nhân chính giúp Vn-index
vượt được ngưỡng 600 điểm ở phiên nay. Tuy nhiên, bình diện chung thị trường vẫn khá thận trọng thể hiện
ở th h kh ả khô ải thiệ ới hiê hô à biế độ iá khá h Vù 605 điể ẽ đ thử
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NHẬN ĐỊNH  

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

Khối ngoại tăng mua ròng trở lại trên 2 sàn là nguyên nhân giúp thị trường tăng điểm hôm nay. Nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn như MSN, BVH, VIC, VNM, PVD đồng loạt tăng giá đóng góp phần lớn vào tăng điểm hôm nay
của Vn-Index. Đây cũng là nhóm được khối ngoại gia tăng tỷ trọng ở phiên nay. Nhìn về thanh khoản thì
không có gì thay đổi về quy mô khối lượng mà chỉ tăng về giá trị giao dịch chủ yếu do tỷ trọng giao dịch của
Bluechips lớn. Giao dịch nổi bật trên sàn Hose hôm nay là cổ phiếu FLC tiếp tục phiên tăng trần thứ 2 liên tiếp
sau khi chốt quyền với giao dịch lớn , đạt hơn 22 triệu đơn vị được khớp lệnh. Trong khi bên sàn HNX, các
mã như PVS, PGS được khối ngoại mua ròng ở phiên nay cũng tăng giá khá tốt. Nhóm cổ phiếu dầu khi đã
có giai đoạn tăng giá trong thời gian qua khi đón nhận kết quả kinh doanh tốt. 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. 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. Khi Vn-Index vượt vùng
kháng cự 600-605 điểm mà không nhận được sự đồng thuận của các nhóm midcap và penny và thanh khoản
không cải thiện thì nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với thị trường. 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. �

ở thanh khoản không cải thiện so với phiên hôm qua và biến động giá khá hẹp. Vùng 605 điểm sẽ được thử
thách trong phiên kế tiếp. 

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.

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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