
Doanh thu thuần của CTN quý 2 chỉ đạt 9,6 tỷ đồng, trong
khi cùng kỳ đạt 65 tỷ đồng. Doanh thu eo hẹp, lãi gộp của
công ty chỉ ở mức 685 triệu đồng. Sau khi trang trải các
chi phí, trong đó đáng kể nhất là khoản chi phí lãi vay 5,7
ỷ đồ CTN hí h hứ bá lỗ 6 ỷ đồ iê ý

Quí 2/2014, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ VNH
đạt 8,6 tỷ đồng, tăng 26,84% so với cùng kỳ năm ngoái và
LNST âm 1,35 tỷ đồng, trong khi cùng khi lỗ 5,97 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNH đạt 15,53 tỷ đồng doanh
thu, giảm 4,72% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận lỗ
hơn 2 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với số lỗ 8,18 tỷ đồng
của cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm 30/6 hàng tồn kho
VNH đạt 31,28 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần so với đầu kỳ.

Quỹ mở MBVF của MBCapital tăng 6,21% trong 10 tuần,
kể từ ngày 8/5 đến 15/7. Kết quả này thấp hơn đà tăng
của VN-Index, khi chỉ số này đã tăng 11,8% trong cùng
khoảng thời gian, nhưng hiện đang cao hơn lợi nhuận kỳ
vọng 15 - 20%/năm do Quỹ đề ra. Số liệu trên được công
bố trong Lễ ra mắt chính thức của MBVF. Trong khoảng
thời gian này, Quỹ đã huy động được thêm gần 490.000
chứng chỉ (khoảng 4,9 tỷ đồng), tăng quy mô Quỹ lên
khoảng 59,3 tỷ đồng.

Sau khi giá vàng thế giới đóng cửa xuống dưới 1.300 USD/oz, mức thấp nhất 1 tháng
giá vàng trong nước mở cửa sáng này (25/7) không thoát khỏi xu thế điều chỉnh mạnh.
Mở cửa giao dịch, Tập đoàn Doji công bố giá bán ra là 36,63 triệu đồng/lượng và mua
vào lẻ là 36,58 triệu đồng/lượng tương ứng giảm 40.000 đồng/lượng đối với chiều bán
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TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nợ công đến 31/12/2012 giảm trên 1632 tỷ đồng sau kiểm toánMBVF tăng 6,21% trong 2 tháng

Giá vàng trong nước: Rớt mạnh

Sáng nay, 25/7/2014, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức họp báo công bố báo cáo kiểm
toán năm 2013. Đến 31/12/2012 giảm 1.632,2 tỷ so với số báo cáo tại báo cáo các chỉ
tiêu giám sát nợ do Bộ tài chính tổng hợp thừa, thiếu một số khoản vay, khoản nợ. Kết
quả kiểm toán cũng cho biết, tổng thu gân sách nhà nước năm 2012 là 1.058.140 tỷ
đồng, vượt 1,9% dự toán. Tổng chi ngân sách nhà nước 1.170.924 tỷ đồng, vượt 8,3%
dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 268.812 tỷ đồng, bằng 31,1% tổng chi ngân
sách, vượt 49,3% dự toán; chi thường xuyên 603.372 tỷ đồng, vượt 0,3% dự toán; chi
trả nợ, viện trợ 105.838 tỷ đồng, vượt 5,8% dự toán.

Đến 30/6, VNH tồn kho tăng gấp 8 lần

CTN lỗ ròng 15 tỷ đồng 6 tháng đầu năm
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Theo báo cáo của UBND TP, kinh tế TPHCM trong tháng 7, 7 tháng đầu năm 2014 đã
giữ vững tốc độ tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,12% so với tháng
trước và tăng 1,22% so với tháng 12-2013. Chỉ số phát triển công nghiệp 7 tháng đầu
năm ước tăng 6,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục tăng
mạnh, 7 tháng đầu năm có 210 dự án được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
với tổng vốn đầu tư 979,3 triệu USD, so với cùng kỳ giảm 6,3% về số dự án và tăng
278,1% về vốn; nếu tính cả điều chỉnh tăng vốn thì tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,1
tỷ USD, tăng 80,2% so với cùng kỳ.

TPHCM: 7 tháng FDI tăng 80% đạt 1,1 tỷ USD

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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9,757.78

15,457.87

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm mạnh 19.000
đơn, xuống thấp nhất 8 năm ở 284.000 đơn trong tuần kết thúc vào ngày 19/7. Doanh
số bán nhà mới tại Mỹ lại giảm 8,1% trong tháng 6. Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI)
sơ bộ của lĩnh vực sản xuất tại Mỹ cũng giảm từ mức cao nhất 4 năm trong tháng 7,
xuống 56,3 điểm. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng của Mỹ xuống
1,7% trong năm nay do kinh tế quý I suy giảm quá mạnh. USD giảm giá so với yên, giao
dịch ở 101,77 JPY/USD. Euro tăng lên, giao dịch ở 1,3465 USD/EUR. 
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Cục Thống kê quốc gia Nhật Bản cho biết, tháng 6, giá tiêu dùng, không tính giá thực
phẩm tươi, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng 3,4% trong tháng 5. Thống
đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda từng nhận định rằng, lạm
phát sẽ chậm lại trong những tháng tới trước khi tăng tốc vào cuối năm nay. Một số
chuyên gia kinh tế cho rằng, ngân hàng trung ương có thể sẽ tăng kích thích nếu giá cả
giảm dưới 1%. Giá tiêu dùng tăng chậm, nhấn mạnh thách thức ngân hàng trung ương
phải đối mặt để đạt được mục tiêu lạm phát 2%. 
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

tỷ đồng, CTN chính thức báo lỗ 6,7 tỷ đồng trong riêng quý
2. Quý 2 năm trước, lợi nhuận của CTN chưa đến nửa tỷ
đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty lỗ ròng 15 tỷ đồng trong khi
cùng kỳ lãi ròng 937 triệu đồng.

21.55

S&P 500

Riêng quý 2/2014, doanh thu thuần đạt 689,3 tỷ đồng tăng
52,28% so với cùng kỳ và chủ yếu đến từ doanh thu xuất
khẩu, khoản mục này sẽ còn cao hơn nếu trong kỳ công ty
không có 12,2 tỷ đồng hàng bán bị trả lại làm giảm trừ
doanh thu. FMC đạt gần 19 tỷ đồng LNST tăng vượt trội
so với mức lãi ròng vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ do
công ty đang có uy tín thương hiệu ngày càng tốt trên cả 3
thị trường chính là Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tại các cảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang tồn đọng 8.000 container hàng
hóa. Việc tồn đọng lớn như hiện nay xuất phát từ một trong những nguyên nhân cơ
quan chức năng siết chặt quản lí tải trọng xe và khan hiếm số lượng xe đạt tiêu chuẩn
để vận chuyển container trên địa bàn. UBND TP.Hải Phòng đánh giá, việc tồn đọng số
lượng container lớn nêu trên là nguyên nhân chính gây ách tắc, hạn chế lưu thông hàng
hóa qua địa bàn cảng Hải Phòng. Để giải quyết tình trạng này, mới đây UBND TP.Hải
Phòng đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan và các DN kinh doanh cảng biển,
kho bãi, đại lí hãng tàu, đại lí giao nhận cần đẩy nhanh việc xử lí hàng tồn đọng.

Dow Jones 17,083.80

8.000 container hàng tồn đọng tại cảng Hải PhòngFMC: Lãi quý 2/2014 tăng vượt trội 

Lạm phát Nhật Bản chậm lại trong tháng 6

ra và 70.000 đồng/lượng với chiều mua vào. Đối với giao dịch mua buôn, giá mua vào
cao hơn mức bán lẻ 10.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá
vàng thế giới vẫn ở mức cao. So với giá thế giới đóng cửa đêm qua 1.290 USD/oz, giá
vàng trong nước vẫn cao hơn 3,2 triệu đồng/lượng 
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Số cp giảm giá

HNX Index giảm 0 99 điểm ( 1 23%) xuống 79 43 điểm với tổng khối

VN-Index giảm 1,92 điểm xuống 600,14 điểm (-0,32%) với tổng khối
lượng giao dịch đạt 99,97 triệu đơn vị, trị giá 1.680,38 tỷ đồng. Toàn
sàn có có 77 mã tăng, 166 mã giảm và 41 mã đứng giá. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt hơn 5,7 triệu đơn vị, trị giá 72,11 tỷ đồng. Ngoài
SEC thỏa thuận 2,5 triệu đơn vị, trị giá 30 tỷ đồng, phiên chiều còn có
LSS thỏa thuận 2,14 triệu đơn vị, trị giá 25,65 tỷ đồng. Nhóm VN30 có
tới 23 mã giảm và chỉ 4 mã tăng khiến chỉ số VN30-Index giảm 4,68
điểm (-0,72%) xuống 641,96 điểm. Còn HNX30-Index giảm 3,44 điểm (-
2,12%) xuống 159,09 điểm với 25 mã giảm và chỉ 2 mã tăng. Trong
phiên cuối tuần này, VIC khá ấn tượng bởi khi thị trường lần lượt lao
dốc thì VIC vẫn tiếp tục tăng. Dòng tiền rót vào các cổ phiếu bluechip
khá mạnh. Trong đó, HAG khớp hơn 5 triệu đơn vị, SSI đạt hơn 2,7
triệu đơn vị, IJC đạt hơn 2 triệu đơn vị

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,99 điểm (-1,23%) xuống 79,43 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 40,95 triệu đơn vị, trị giá 521,05 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt hơn 2,8 triệu đơn vị, trị giá 36,12 tỷ đồng. Hầu
hết các trụ cột chính như PVX, SCR, SHB, VCG đều giảm điểm khá
mạnh. Trong đó, PVS giảm 1.000 đồng (3,03%), VCG giảm 600 đồng (-
4,41%), SCR giảm 300 đồng (-3,53%), FIT giảm 500 đồng (-3,52%),
KLS giảm 300 đồng (-2,63%), SHB và ACB cùng giảm 100 đồng/CP…
Thanh khoản trên sàn HNX vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu
bluechip. PVX vẫn là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất sàn với
hơn 3,98 triệu đơn vị được chuyển nhượng và đứng giá tham chiếu
4.400 đồng/CP. Trong khi đó, thanh khoản của SCR cũng xấp xỉ PVX
với khối lượng khớp lệnh đạt 3,97 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 10,8 triệu đơn vị và bán ra 6,7
triệu đơn vị, trong đó mã BVH được khối ngoại mua nhiều nhất với
khối lượng 122.530 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.364.300
cổ phiếu và bán ra 270.116 cổ phiếu, trong đó mã PVS bị khối ngoại
bán ra nhiều nhất với khối lượng 70.069 đơn vị.
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Đối diện với vùng kháng cự 605 điểm, áp lực bán gia
tăng mạnh hơn. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần,
Vn-Index lùi về mức điểm thấp trong ngày, mất 1.92
điểm xuống 600.14 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số đạt
605.8 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng mạnh so với
phiên trước đạt hơn 94 triệu đơn vị khớp lệnh, tương
đương hơn 1600 tỷ đồng. Số lượng mã tăng giá chỉ còn
77 mã. Kết thúc một tuần với 5 cây nến thân ngắn liên
tiếp nhau đang thử thách ngưỡng kháng cự 605 điểm
bất thành cho thấy tuần tới sẽ là một tuần khó khăn với
đường giá. Hiện tại MACD vẫn đang đi ngang cùng
đường tín hiệu, trong khi RSI và MFI vận động khá hẹp
cho thấy dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Điểm tích cực
hiện tại là dải Bollinger đang mở rộng lên phía trên sẽ
hỗ trợ cho xu thế tăng giá. Trong tuần tới, vùng 605
điểm sẽ được thử thách, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ
tiếp tục là động lực chính nếu Vn-Index vượt thành
công được ngưỡng kháng cự này. 
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Không còn được nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn, HNX-Index hình thành cây nến đỏ thân dài cho
thấy áp lực bán ra cuối phiên rất mạnh. Lo ngại về việc
Vn-Index không vượt thành công ngưỡng kháng cự
605 điểm khiến sự thận trọng của nhà đầu tư được đẩy
lên cao. Tín hiệu tiêu cực đã xuất hiện trên HNX-Index
khi MACD bắt đầu cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Trong khi RSI và MFI bắt đầu giảm mạnh sau thời gian
biến động hẹp. Dải Bollinger vẫn đang co hẹp lại cho
thấy tâm lý thận trọng vẫn được duy trì. Với phiên giảm
mạnh hôm nay, chỉ báo STO đã giảm mạnh về vùng
quá bán, do đó, cơ hội nhịp phục hồi kỹ thuật trong các
phiên tới đang tăng lên. Nhìn chung biến động trong
giai đoạn này của HNX-Index vẫn là đi ngang với
ngưỡng hỗ trợ là 79 điểm. 

85 điểm
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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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Kết thúc một tuần biến động trong biên độ hẹp của hai sàn. Vùng kháng cự 605 điểm vẫn đang là thử thách
đối với Vn-Index. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là động lực chính kéo chỉ số và sự thận trọng của người
cầm cổ vẫn được đẩy lên cao. Do đó, tuần tới tiếp tục là tuần đường giá được thử thách với các ngưỡng
kháng cự. 
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Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/7, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đón nhận sắc xanh,
nhóm cổ phiếu công nghệ và viễn thông dẫn dắt chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực tăng và thiết lập được đà
khởi sắc 10/11 tuần gần đây. Cập nhật lúc 9:54 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương lấy
thêm 0,2% giá trị, chạm ngưỡng 148,59 điểm. Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực
đang hướng tới ngưỡng cao nhất kể từ tháng 6/2008 và tuần tăng 1,3% giá trị. Hiện, chỉ số Topix của Nhật
Bản tăng 0,4% giá trị, chỉ số Kospi của Hàn Quốc lấy thêm 0,1%. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm
0,2% và chỉ số NZX 50 của New Zealand thoái lui 0,1% giá trị. Quỹ tiền tệ thế giới IMF vừa hạ dự báo tăng
trưởng kinh tế toàn cầu do nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc chưa thực sự hồi phục cùng với xung đột quân sự
gây nên rủi ro đối với giá dầu. Kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 3,4% năm 2014 và 4% năm tiếp theo,
theo IMF. Trước đó, chỉ số S&P 500 quay đầu giảm 0,1% giá trị sau khi thiết lập mức đỉnh phiên hôm qua.
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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.

Độ rộng giảm điểm về cuối phiên tăng lên rõ rệt với 166 mã giảm trên Hose và 133 mã giảm trên HNX. Trên
sàn Hose chỉ còn VIC và BVH tăng giá, một số mã giao dịch tích cực như BID, HAG, GMD về cuối phiên.
Trong khi bên sàn HNX một loạt các mã đều bị đẩy bán mạnh về cuối phiên, nhóm vốn hóa lớn như PVS, PGS
ở phiên trước còn tăng giá thì phiên nay cũng cũng không ngoại lệ với xu thế chung của sàn. Có những
nguyên nhân dưới đấy khiến lực bán gia tăng mạnh. Thứ nhất do ngưỡng kháng cự 605 điểm đã không được
chinh phục thành công, thứ hai do lo ngại tháng 7 – tháng ngâu vẫn được giới đầu tư quan niệm là tháng giảm
điểm của chứng khoán khi hầu hết hoạt động đầu tư ở mọi ngành nghề đều bị hạn chế. Do đó, lực bán ra
bằng mọi giá ở cuối phiên khiến hầu hết cả mã đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. Nhìn lại giao dịch
của khối ngoại tuần qua ghi nhận sự tích cực với hoạt động mua ròng trở lại. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp
tục được mua vào mạnh. Đây cũng là nguyên nhân giúp Vn-Index liên tục thử thách vùng 605 điểm trong tuần
qua. 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, trong tuần tới, Vn-
Index tiếp tục test ngưỡng kháng cự 605 điểm và động thái của khối ngoại cần được chú ý.

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.
Nếu Vn-Index giảm xuống vùng 595 điểm thì xu thế tăng giá ngắn hạn sẽ chấm dứt. 

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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