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Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu đầu mối giảm giá xăng dầu từ 14h ngày 28/7/2014. Đây là lần điều chỉnh giá
bán lẻ mặt hàng xăng, dầu thứ 12 kể từ đầu năm 2014. Phiên điều chỉnh này cách lần
điều chỉnh trước đó vừa tròn 10 ngày - thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá xăng
dầu theo quy định. Theo đó, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp giảm sử dụng quỹ bình
ổn xăng dầu (BOG) với mặt hàng xăng 70 đồng/lít, xuống còn 600 đồng/lít và giảm giá
bán xăng trong nước tối thiểu 325 đồng (tính theo giá hiện tại của Petrolimex). Đối với
dầu điêzen và dầu hỏa, giá bán sau khi điều chỉnh không cao giá cơ sở lần lượt là
22.334 đồng/lít ...

Petrolimex giảm giá xăng 330 đồng/lít từ 14h hôm nay

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

Hải quan TPHCM thu 42.115 tỷ đồng 6 tháng đầu nămBIC lãi quý II tăng 25% nhờ doanh thu bảo hiểm tăng

Samsung Thái Nguyên: 3 tháng xuất khẩu 2 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2014, số thu ngân sách ngành Hải quan TPHCM đạt 42.155 tỷ
đồng, đạt 56,35% chỉ tiêu dự toán, tăng 29,1% so cùng kỳ năm 2013 (năm 2013 đạt
32.637 tỷ đồng). Trong đó, thu từ thuế giá trị gia tăng hơn 26.299 tỷ đồng (đạt 49,2%),
thu từ thuế xuất nhập khẩu và thuế khác đạt 15.856,6 tỷ đồng (đạt 74%). Đến
30/06/2014, Cục Hải quan TPHCM đã phát hiện và bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính
1.880 vụ, trị giá 164,9 tỷ đồng, đó là những vụ vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên
giới, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan, sở hữu trí tuệ, hàng giả. Trên cơ sở
Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu thu 77.300 tỷ đồng, qua phân tích, đánh giá,
trong năm 2014, Cục Hải quan TPHCM sẽ thu đạt 81.100 tỷ đồng.

Ô tô Trường Hải quý II lãi hơn 740 tỷ đồng, gấp hơn 3
lần cùng kỳ

GIL: 6 tháng lãi 21,476 tỷ đồng

Tổng doanh thu quý II/2014 của công ty đạt 5.677,33 tỷ
đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2014 và tăng 33% so
với quý I/2014. LNSTquý II/2014 đạt 744,59 tỷ đồng, trong
đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 742,69 tỷ đồng. Mức
lợi nhuận này vượt xa con số lãi quý II/2013 là 237,33 tỷ
đồng, tăng 48% so với lãi quý I/2014 (502,9 tỷ đồng). Lũy
kế 6 tháng đầu năm, Trường Hải đạt 9.939 tỷ đồng, tăng
59% so với 6 tháng đầu năm 2013. Lợi nhuận sau thuế
1247 tỷ đồng.

Với doanh thu thuần bảo hiểm tăng mạnh hơn mức tăng
chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động bảo hiểm quý II đạt
gần 69 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận
thuần từ hoạt động tài chính đạt hơn 25 tỷ đồng,
giảm12%. Lợi nhuận khác không đáng kể. Chi phí quản lý
tăng 18% so với cùng kỳ, lên hơn 60 tỷ đồng. Vì vậy,
LNST chỉ tăng 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 26 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, BIC đạt hơn 67 tỷ đồng LNTT,
bằng 52% kế hoạch năm (130 tỷ đồng). EPS đạt 712
đồng.

Sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, tính đến cuối tháng 6/2014, Công ty đã xuất khẩu
được 2 tỷ USD các sản phẩmsmartphone và máy tính bảng. 5,4 triệu sản phẩm đã

Quý II/2014, Công ty đạt 225,2 tỷ đồng doanh thu, lãi sau
thuế 11,735 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu
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Đến nay, ngành thuế Phú Yên quản lý số nợ lên đến 289 tỷ đồng, chiếm khoảng 15%
tổng số thu cả năm. Một số đơn vị nợ thuế lớn như Doanh nghiệp Thuận Thảo nợ 77 tỷ
đồng, Công ty xây dựng 1-5 nợ hơn 10 tỷ đồng... nhưng không thể thu nợ do đơn vị
không có nguồn thu. Ông Ngô Đức Toàn, Cục trưởng Cục thuế Phú Yên cho biết, nhiều
doanh nghiệp giải thể trên 10 năm, số nợ thuế trở thành nợ khó đòi nhưng không thể
xóa nợ vì doanh nghiệp chưa làm thủ tục giải thể. Cũng theo ông Ngô Đức Toàn: "Các
doanh nghiệp lớn trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi cũng đã phân tích, phân
công phân nhiệm từng cấp tham quản lý và có trách nhiệm, góp phần hoàn thành nhiệm
vụ thu ngân sách trong năm"./.

Dow Jones 16,960.57

Phú Yên: Nhiều doanh nghiệp nợ thuế lên đến 289 tỷ đồngHHS: Quý 2 lợi nhuận ròng đạt 11,5 tỷ đồng 

Trung Quốc: Lợi nhuận công nghiệp tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 

được sản xuất tính đến hết tháng 6/2014. Ước tính đến cuối tháng 7/2014, con số
khoảng 6 triệu sản phẩm smartphone và máy tính bảng. Dự tính năm nay, SEVT sẽ đạt
doanh thu khoảng 8 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 22.000 lao động. Sang năm
2015, con số này ước khoảng 12 tỷ USD. SEVT được cấp giấy chứng nhận đầu tư và
bắt đầu việc xây dựng nhà máy từ tháng 3/2013, với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD. 

Công ty tăng 28%, lợi nhuận tăng 37,5%. 6 tháng đầu năm
nay, Công ty đạt doanh thu gần 383 tỷ đồng, trong khi
cùng kỳ năm trước là 415,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6
tháng đầu năm của Gilimex chỉ đạt 21,476 tỷ đồng, thấp
hơn 6 tháng đầu ngoái là 26,991 tỷ đồng.

51.33

S&P 500

Trong kỳ, cty báo doanh thu tăng vọt lên 184,6 tỷ, tăng
33,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý HHS có
doanh thu cao nhất từ khi niêm yết tới nay.Từ đầu tháng
4/2014 thị trường ghi nhận giá xe tải tăng mạnh. Đây có
thể là lý do doanh thu của HHS có sự tăng vọt trong quý 2
vừa qua. Lợi nhuận ròng trong quý 2 chỉ đạt 11,5 tỷ đồng,
bằng 52,6% so với cùng kỳ năm trước do chi phí giá vốn
tăng hơn 50%. Lợi nhuận quý 2 của Công ty chỉ đạt 11.6
tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Dòng tiền tháo chạy khỏi Nga tăng mạnh nhất 5 tháng

Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS), tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp
công nghiệp - có doanh thu kinh doanh hàng năm hơn 20 triệu nhân dân tệ - đạt 2,86
nghìn tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận nửa đầu năm 2014 tăng mạnh chủ yếu nhờ lĩnh vực
công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 6 với tổng lợi nhuận đạt 588 tỷ nhân dân
tệ, cao hơn 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm, lợi nhuận của các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và vốn từ Hong Kong, Macao và Đài Loan tăng
mạnh nhất với 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 691,76 tỷ nhân dân tệ. 

-9.64
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9,641.83

15,529.40

Giới thương nhân đã rút 12,3 triệu USD ra khỏi quỹ ETF Market Vectors Nga - quỹ ETF
lớn nhất của Mỹ có nắm giữ chứng khoán Nga - trong tuần kết thúc vào ngày 24/7, theo
số liệu của Bloomberg. Như vậy, giới đầu tư đã rút tổng 90,8 triệu USD khỏi Nga chỉ
trong tháng 7, ghi nhận dòng vốn tháo chạy lớn nhất kể từ tháng 2/2014. Lượng tiền
tháo chạy khỏi các tài sản của Nga ngày càng tăng mạnh trong bối cảnh môi trường
kinh doanh bị đe dọa bởi các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn từ phương Tây. Trong 2
tuần qua, lượng vốn chảy ra khỏi quỹ ETF Market Vectors Nga đã gấp hơn 2 lần so với
dòng vốn chảy ra khỏi bất kỳ quỹ ETF thị trường mới nổi nào mà Bloomberg theo dõi. 

-2.18

19.53 4,350.08
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VN-Index giảm 10,69 điểm (-1,78%) xuống 589,45 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 111,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.722,11 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,28 triệu đơn vị, trị giá 87,5
tỷ đồng (EIB thỏa thuận 4,7 triệu cổ phiếu, trị giá 63,2 tỷ đồng). Với 29
mã giảm điểm, trong đó PPC giảm sàn và 1 mã đứng giá, chỉ số VN30
giảm đến 11,66 điểm (-1,82%) xuống 630,3 điểm. Việc có thêm 2 mã
mới là HCM và FLC vào rổ, nhưng cả hai mã này đều giao dịch kém
tích cực với mức giảm lần lượt 2,85% và 0,8% cũng là nguyên nhân
khiến chỉ số VN30 giảm mạnh. Trong khi đó, thiếu vắng sự hỗ trợ của
“tứ trụ” VIC, MSN, VNM, GAS, khi các mã này đồng loạt giảm, đặc biệt
GAS giảm tới 2,63%, khiến nỗ lực giữ cho VN-Index trụ trên 590 điểm
của HOSE hoàn toàn thất bại.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index giảm 1 7 điểm ( 2 14%) xuống 77 73 điểm Tổng khối
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2,9 triệu đơn vị và bán ra 1,5
triệu đơn vị, trong đó mã SAM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 
461.030 đơn vị (chiếm 18,3% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.000.500 cổ phiếu và bán ra 357.700 cổ phiếu.

HNX-Index giảm 1,7 điểm (-2,14%) xuống 77,73 điểm, Tổng khối
lượng giao dịch đạt 54,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 601,65 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 15,6 tỷ đồng. Với 29 mã
giảm, 1 mã tăng và 1 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index giảm 5 điểm (-
3,14%) xuống 154,09 điểm. Trên HNX, áp lực xả hàng cũng kéo chỉ số
sàn này giảm tới hơn 2%. Toàn sàn chìm trong sắc đỏ, với 184 mã
giảm, trong khi chỉ có 39 mã tăng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ đồng loạt
giảm, như SHN (-7%); KLS (-5,26%); SHS (-4,7%); PVS (-3,63%);
SCR (-3,5%); SHB, PVX (-2,27%)…Trên sàn Hà Nội, cổ phiếu hiện
giao dịch nhiều nhất là mã PVX với 5,571 triệu đơn vị, đứng ở mức
4.300 đồng/cp (-2,27%).
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Áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên đầu tuần, tín hiệu
này đã được phát đi từ cuối tuần trước. Chốt phiên, Vn-
Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong ngày,
đứng tại 589.45 điểm, giảm 10.69 điểm. Quy mô giao
dịch có tăng, nhưng chủ yếu xuất phát từ bên mua bị
động. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân dài đem
đến tín hiệu tiêu cực cho thị trường. Một loạt các chỉ
báo cũng cho tín hiệu xấu như MACD bắt đầu cắt
xuống dưới đường tín hiệu, trong khi STO và RSI giảm
mạnh sau chuỗi ngày lình xình cho thấy áp lực bán
trong các phiên tới chưa dừng lại. Hiện tại MFI vẫn
đang lình xình cho thấy dòng tiền chưa trở lại thị
trường. Sau khi giảm ra khỏi vùng hỗ trợ 595 điểm thì
xu thế tăng giá ngắn hạn tạm thời kết thúc và thị trường
chính thức bắt đầu xu thế điều chỉnh thực sự. Ngưỡng
hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 580 điểm. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Diễn biến tương tự sàn HNX khi đóng cửa ở mức điểm
thấp trong phiên. Chốt phiên, HNX-Index mất 1.7 điểm
xuống 77.73 điểm. Thanh khoản tăng so với phiên
trước với khối lượng đạt hơn 52 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt 600 tỷ đồng. Với cây nến đỏ
thân dài phiên nay cho tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư.
Cùng với đó MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu và
giảm mạnh cho xu thế điều chỉnh trên HNX. Hiện tại
RSI sau nhiều phiên lình xình cũng đã giảm mạnh. Tuy
nhiên, đường giá đã chạm dải dưới của Bollinger cùng
với STO đang giảm mạnh về vùng quá bán nên cơ hội
cho nhịp phục hồi kỹ thuật. Hiện tại, xu thế tăng giá
ngắn hạn trên HNX đã kết thúc, ngưỡng hỗ trợ yếu với
đường giá hiện tại là 77 điểm. 

85 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á kéo dài sức tăng lên mức cao nhất trong 6 năm khi các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết
tại Hồng Kông bước vào một thị trường có xu hướng đi lên nhờ tâm lý lạc quan rằng các biện pháp kích thích
của chính phủ đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lúc 13h26 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 149,13 điểm, với 7/10 nhóm ngành tăng. Lúc 13h26 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 149,13 điểm, với 7/10 nhóm ngành tăng. Chỉ số
này tăng 1,4% trong tuần trước, chốt tuần tại mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Chỉ số Hang Seng China
Enterprises Index của các cổ phiếu Trung Quốc đại lục niêm yết tại Hồng Kông tăng thêm 1% trong phiên này,
đưa tổng mức tăng kể từ mốc thấp ghi nhận ngày 20/3 lên 21% - chính thức thiết lập một thị trường có xu
hướng tăng. Theo giới phân tích, tác dụng của các biện pháp kích thích của Trung Quốc đang được ghi nhận
tại Trung Quốc, Châu Á và các thị trường mới nổi, và đó là lý do khiến thị trường tăng mạnh. Trước đó, Trung
Quốc đã hạ dự trữ bắt buộc đối với một số ngân hàng, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nới lỏng
các biện pháp kiềm chế thị trường bất động sản khi Thủ tướng Lý Khắc Cường nỗ lực giữ mục tiêu tăng
trưởng không xuống dưới mức 7,5%. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng 1,1% trong phiên này, còn
chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc tăng 2,4%. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,4%, chỉ số
Kospi của Hàn Quốc tăng 0,7%. Ngược lại, chứng khoán Australia’s và New Zealand đều giảm nhẹ 0,1%,
chứng khoán Đài Loan giảm 0,2%, chứng khoán Ấn Độ giảm 0,4%, còn thị trường Singapore đóng cửa trong
phiên này.
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NHẬN ĐỊNH  

Mở cửa phiên đầu tuần với áp lực bán mạnh diễn ra trên toàn thị trường và hầu như không có cổ phiếu nào là
ngoại lệ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đồng loạt giảm điểm là nguyên nhân kéo chỉ số Vn-Index xuống một
cách nhanh chóng. Đóng cửa, VN-Index đứng tại 589.4 điểm, để mất hơn 10 điểm. Trong phiên có lúc Vn-
Index xuống 587.8 điểm. Đầu giờ chiều, thị trường đón nhận thông tin giá xăng giảm, nhưng có vẻ như không
tác động tích cực tới người cẩm cồ khi áp lực bán không ngừng gia tăng. Lực cầu giá thấp cũng giúp 2 sàn có
nhịp phục hồi trong phiên, tuy nhiên áp lực bán về cuối phiên dường như lại mạnh hơn. Tạm thời, bên bán
chiếm ưu thế. Sau giai đoạn tăng giá và liên tục chinh phục vùng kháng cự 600-605 điểm bất thành, thì việc
điều chỉnh là điều tất yếu. Cùng với thiếu vắng thông tin vĩ mô hỗ trợ đã khiến người cầm tiền tiếp tục thận
trọng. Bên cạnh đó, tháng 7 là 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, dòng tiền mới không vào thị
trường, sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu đã đẩy các hầu hết các mã trên thị trường thiết lập
mặt bằng giá mới và dòng tiền chỉ dừng lại tại đó. Người cầm tiền thì không tham gia thị trường, trong khi
người cầm cổ thì chỉ canh giá tăng thì bán. Do đó, thị trường phải thiết lập mặt bằng giá thấp hơn mới có thể
thu hút cầu trở lại. Nhịp điều chỉnh là điều cần thiết.

Với phiên giảm mạnh hôm nay, cả 2 sàn đã chấm dứt chuỗi ngày tăng giá và chính thức đi vào giai đoạn điều
chỉnh. Việc mua vào ở giai đoạn này không được khuyến nghị khi lực cầu trở lại chưa mạnh mẽ. Do đó, chúng
tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục theo dõi bám sát thị trường. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là 580
điểm và HNX-Index là 77 điểm. 

Lo ngại về tháng 7 cô hồn đã khiến nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần và tín hiệu áp
lực bán gia tăng đã được phát đi từ cuối tuần trước. Tuy nhiên với lực bán gia tăng càng mạnh về cuối phiên
thể hiện tâm lý e ngại của nhà đầu tư về xu thế thị trường. Thanh khoản tăng nhưng không nhiều cho thấy xu
thế điều chỉnh sẽ còn tiếp tục. 

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

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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khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.




