
6 tháng đầu năm, Đạm Phú Mỹ( DPM) sản xuất được 428

Quí 2, doanh thu thuần công ty đạt 1795,2 tỷ đồng tăng
12,76% so với cùng kỳ; Lợi nhuận gộp đạt 127,9 tỷ đồng
tăng 32,77% so với quý 2/2013. Sau khi trừ các khoản chi
phí phát sinh trong kỳ, SVC lãi thuần 41,9 tỷ đồng tăng
239% so với cùng kỳ năm ngoái; Tội đồ lỗ khác đã nhấn
chìm kết quả ấn tượng trên khiến SVC lãi trước thuế 31,3
tỷ đồng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái; Chi thuế về
thuế TNDN cũng cao hơn cùng kỳ nên LNST công ty mẹ
đạt hơn 10 tỷ đồng giảm 31,63% so với quý 2/2013.

Quý 2, SCJ đẩy mạnh công tác bán hàng, chi phí bán
hàng trong kỳ bằng 2,5 lần cùng kỳ. Lãi gộp của SCJ tăng
gần gấp đôi, đạt 14,3 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần
chỉ tăng với tỷ lệ 13,11%. Kết quả quý 2 công ty lãi ròng
7,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so với khoản lãi vỏn vẹn 580
triệu đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, do lãi mỏng
quý 1, SCJ lãi ròng 8,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ LNST
của SCJ chỉ đạt 443 triệu đồng. Tăng trưởng mạnh, EPS 6
tháng đầu năm của SCJ cũng chỉ ở mức 840 đồng/cp. 

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cán cân thương mại thâm hụt 250 triệu USD tháng 7Xi măng Sài Sơn báo lãi 7,3 tỷ đồng quý 2

Gần 5.100 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7, giảm 16,5% so với tháng 6 

Theo số liệu công ngày 29/7 của Tổng cục Thống kê (GSO), Việt Nam tiếp tục nhập
siêu nhẹ trong tháng 7, nhưng cán cân thương mại hàng hóa 7 tháng vẫn giữ được
mức thặng dư. Số liệu cụ thể cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt
12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt
12,65 tỷ USD, tăng 1,8%. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 7 thâm hụt 250
triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 83,51 tỷ
USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013, trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt
82,25 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa 7
tháng của Việt Nam đạt mức thặng dư 1,26 tỷ USD, bằng 1,5% tổng kim ngạch xuất
khẩu.

Savico: Quý 2/2014 lãi trước thuế 31,3 tỷ đồng tăng
8,8% so với cùng kỳ

Đạm Phú Mỹ 6 tháng lãi sau thuế 672 tỷ đồng, giảm
58%
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Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2014 ước tăng
0,2% so với tháng 6 năm 2014 và tăng 7,5% so với tháng 7 năm 2013. Tính chung 7
tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1% đóng góp 5,7 điểm phần trăm; ngành sản
xuất, phân phối điện tăng 11,4 đóng góp 0,8 điểm phần trăm và cung cấp nước, xử lý
rác thải, nước thải tăng 6,5% đóng góp 0,1 điểm phần trăm;.... Trong khi đó, tại thời
điểm 1/7/2014, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,2% so
với cùng thời điểm năm 2013. Bình quân, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo bình quân 6 tháng đầu năm nay là 77,2%.

Tồn kho tăng cao, sản xuất công nghiệp đạt 6,2%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,345.49

9,601.80

15,618.07

Ngày 30/7, chính phủ Mỹ sẽ đồng loạt công bố 2 số liệu kinh tế quan trọng, gồm việc
làm và GDP, trong khi Fed tiến hành họp chính sách tháng 7. Chỉ số đôla WSJ - theo
dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - không đổi ở 73,41 điểm. USD tăng
rất nhẹ so với yên, lên 101,86 JPY/USD. Số liệu về GDP và thị trường việc làm sẽ là tín
hiệu giao dịch của giới đầu tư. Các chuyên gia dự báo, Ủy ban thị trường mở liên bang
Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu xuống 25 tỷ USD. Dự kiến, chủ tịch
Fed và các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ tiếp tục bàn về thời gian duy trì lãi suất
thấp. Euro cũng tăng không đáng kể so với USD, lên 1,3436 USD/EUR. 
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USD đi ngang, chờ đợi số liệu việc làm và GDP

Việc các công ty và tập đoàn lớn của Mỹ đua nhau đưa trụ sở ra nước ngoài để tránh
phải trả thuế cao có thể làm suy yếu hệ thống tài chính nước này. Đây là cảnh báo của
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew trong bài bình luận đăng trên tờ Washington Post số
ra ngày 28/7. Theo ông, hình thức lách luật này nếu tiếp diễn có thể gây thất thu thuế
nghiêm trọng, đồng thời hủy hoại những nỗ lực chính phủ đã đạt được trong việc giảm
thâm hụt ngân sách. Ông cho biết nguồn thu thuế của Chính phủ Mỹ đã bị thất thoát
hơn 1 tỷ USD mỗi năm, ảnh hưởng tới ngân sách hàng năm của nước này.

0.57

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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nghìn tấn đạm Phú Mỹ, bằng 53,5% kế hoạch năm. Sản
lượng bao bì sản xuất đạt 25,8 triệu bao, bằng 56% kế
hoạch năm là 46 triệu bao. Doanh thu 6 tháng đạt 5.133 tỷ
đồng, giảm 16% so với cùng kỳ và bằng 59% kế hoạch
năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 672 tỷ đồng, giảm 58% so
với cùng kỳ 2013 và hoàn thành 55,1% kế hoạch năm.

5.24

S&P 500

Doanh thu thuần quý II/2014 Công ty cổ phần ô tô TMT
(mã TMT) đạt 262 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ 2013. Các
chỉ tiêu giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp cũng tăng
trưởng tương tự. Chi phí quản lý tăng 47% trong khi chi
phí bán hàng giảm 21% so với quý II/2013. Lợi nhuận sau
thuế quý II là hơn 10 tỷ đồng. Trong khi đó, quý II năm
trước báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần
đạt 492 tỷ đồng, gần như gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Ngày 28-7, Sở KH&ĐT Phú Yên cho biết, UBND tỉnh này đã ra thông báo thu hồi, chấm
dứt thực hiện hai dự án FDI là khu du lịch sinh thái đảo Hòn Nưa có mức đăng ký 37,5
triệu USD. Khu khách sạn- điểm du lịch ven biển TP Tuy Hòa của Công ty TNHH
Varella có mức đăng ký 11 triệu USD do không thực hiện theo tiến độ cam kết. Cũng
theo thông báo này, tỉnh Phú Yên thu hồi, sung vào ngân sách nhà nước hơn 124.800
USD của Công ty TNHH Varella ký quỹ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái đảo Hòn Nưa.
Ngoài hai dự án trên, từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh Phú Yên còn thu hồi năm dự án
đầu tư khác với tổng vốn đăng ký hơn 1.580 tỉ đồng

Dow Jones 16,982.59

Phú Yên: Thu hồi hai dự án FDI gần 50 triệu USDÔ tô TMT doanh thu thuần 6 tháng gấp 2,5 lần cùng kỳ
năm ngoái

Giới chức cảnh báo nguy cơ đe dọa hệ thống tài chính Mỹ

ệ g ụ g , g ệp g ý ập
nước trong tháng 7 đạt 5.083 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 31.518 tỷ đồng, giảm
16,5% về số doanh nghiệp và giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước. Số lao
động dự kiến được tạo việc làm tại các doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 7 là 88
nghìn người, giảm 1,1% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng đầu năm, cả nước có
42.398 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 262,4 nghìn tỷ
đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp nhưng tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ
năm 2013

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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2,183.19

211.90

22.02
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6,803.77

Nikkei 225

(Cập nhật 17h25' ngày 29/07/2014) Trang 1



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

HNX Index đứng ở mức 78 28 điểm tăng 0 55 điểm (0 71%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 592,24 điểm, tăng 2,79 điểm (0,47%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 62,28 triệu đơn vị, trị giá 1.010,2 tỷ đồng.
Toàn sàn có 103 mã tăng, 76 mã giảm và 125 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, khá nhiều cổ phiếu lớn như VNM, VIC, VCB, MSN,
KDC, BVH… đã đồng loạt tăng giá và giúp chỉ số VN-Index đảo chiều
nhích lên trên mốc tham chiếu. Trong đó, VIC vẫn tăng 1.000 đồng lên
73.000 đồng/CP. BVH tăng 900 đồng lên 42.000 đồng/CP. Ở chiều
ngược lại, một số cổ phiếu lớn khác như STB, SSI, FPT, PPC… vẫn
giảm giá nhẹ. Khép phiên giao dịch, SSI giảm 200 đồng xuống 25.300
đồng/CP và khớp lệnh hơn 1,6 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ, giao dịch diễn ra sôi động hơn. FLC đứng giá tham chiếu và khớp
lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt hơn 9,9 triệu đơn vị. VHG giảm 200
đồng xuống 9.000 đồng/CP và cũng khớp lệnh được hơn 2,9 triệu đơn
vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index đứng ở mức 78,28 điểm, tăng 0,55 điểm (0,71%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 31 triệu đơn vị, trị giá 363 tỷ đồng. Toàn sàn
có 113 mã tăng, 76 mã giảm và 170 mã đứng giá. Cuối phiên giao
dịch, lực bán giảm đi rõ rệt đã giúp nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên
sàn HNX cũng đã tăng giá trở lại. Phiên hôm nay, trong nhóm HNX-30
chỉ có 4 mã giảm giá là VCG, SD9, PVG và PLC. Chiều ngược lại, các
mã như SHS, PVX, PVS, KLS, BVS, ACB… đã đồng loạt tăng giá. KLS 
tăng 200 đồng lên 11.000 đồng/CP và khớp lệnh được 3,2 triệu đơn vị.
Phiên hôm nay, VCG giảm 100 đồng xuống 12.900 đồng/CP. Được
biết, sáng nay 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố
vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm
trọng liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước sông Đà. Dự án Đường
ống dẫn nước sông Đà có tổng mức đầu tư hơn 1500 tỉ đồng do Tổng
công ty Vinaconex làm chủ đầu tư.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,6 triệu đơn vị và bán ra 2,1
triệu đơn vị, trong đó SAM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
594.400 đơn vị (chiếm 25,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 989.700 cổ phiếu và bán ra 196.013 cổ phiếu.

0.55
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BÁN 2,109,541 196,013
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Giao dịch cầm chừng sau phiên giảm mạnh trước đó,
sự phục hồi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giúp
Vn-Index lấy lại sắc xanh ở thời điểm đóng cửa. Chốt
phiên, HNX-Index ghi được 2.79 điểm lên 592.24 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh với khối lượng giao dịch
chỉ đạt hơn 60 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 1000 tỷ đồng. Nhìn chung thị trường tạm
ngưng đà giảm và đường giá tạm thời được hỗ trợ bởi
dải giữa của Bollinger. Một loạt các chỉ báo cũng cho
tín hiệu điều chỉnh 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. Tuy nhiên, chỉ báo STO
đang giảm mạnh về vùng quá bán và dải Bollinger co
hẹp lại sẽ hỗ trợ cho đà giảm chwngngx lại. Ngưỡng hỗ
trợ hiện tại với Vn-Index là 580 điểm. 
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Nhóm cổ phiếu dẫn dắt được kéo lên cuối phiên đã
giúp HNX-Index kéo xanh cuối phiên. Chốt phiên, HNX-
Index tăng 0.55 điểm lên 78.28 điểm. Thanh khoản sụt
giảm mạnh với khối lượng giao dịch đạt hơn 30 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 360 tỷ
đồng. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu điều chỉnh khi
MACD tiếp tục 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. Cây nến
xanh thân ngắn được hình thành ngay dải dưới của
Bollinger cho thấy dải này đóng vai trò nâng đỡ đường
giá tạm thời. 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

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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Chứng khoán Châu Á có phiên tăng thứ ba liên tiếp hôm 29/7, với chỉ số chứng khoán chủ chốt tiếp tục củng
cố vị trí tại mức cao nhất trong 6 năm, khi giới đầu tư đang chờ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (FED) sẽ khai mạc trong ngày hôm nay. Lúc 13h32 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 149,49 điểm, hướng tới mức tăng 2,6% trong tháng này. Theo nhận định của
ông Daphne Roth, giám đốc nghiên cứu chứng khoán Châu Á của ABN Amro Private Banking, thị trường sẽ
còn tiếp tục tăng trong phần thời gian còn lại của năm nay. “Chúng tôi thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế đang
phản ánh vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy Fed sẽ tiếp tục giảm kích thích, nhưng chúng tôi tin rằng việc
tăng lãi suất sớm nhất sẽ chỉ diễn ra vào giữa năm tới. Fed đã thể hiện rất rõ rằng họ sẽ chỉ tăng lãi suất khi
nền kinh tế tiếp tục phục hồi.” Trong khu vực, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa tăng 0,6% lên mức cao
nhất kể từ tháng 8/2011 khi nhà đầu tư mua ròng 2,9 tỷ USD trong tháng này. Theo Ngân hàng trung ương
Hàn Quốc, thặng dư tài khoản vãng lai của nước này giảm từ 9,08 tỷ USD xuống 7,92 tỷ USD trong tháng 6.
Chỉ số Hang Seng Index của Hàn Quốc tăng 0,3%, hướng tới phiên đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11/2010.
Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc gần như không thay đổi. Chỉ số S&P/ASX 200 của
Australia và chỉ số Straits Times của Singapore cùng tăng 0,2%, còn chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,3%. Chỉ
số NZX 50 của New Zealand giảm 0,4%, còn chỉ số Taiex của Đài Loang giảm 0,3%. Các thị trường Indonesia,
Malaysia, Philipin, Sri Lanka và Ấn Độ đóng cửa nghỉ lễ.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 30/07/2014

NHẬN ĐỊNH  

Cả hai sàn phục hồi nhẹ ở những phút cuối đã giúp 2 sàn tránh được sắc đỏ ở thời điểm đóng cửa. Tuy nhiên,
thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy sự thận trọng vẫn đang chi phối thị trường. Chúng tôi cho rằng ở
thời điểm hiện tại, sự thận trọng là điều cần thiết khi chưa có tín hiệu mới về dòng tiền. 

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.

T 4

Sau phiên giảm mạnh trước đó, lực cầu giá thấp đã quay trở lại, chính điều đó giúp thị trường phiên nay không
bị giảm sâu. Tuy nhiên, hầu hết cả phiên hôm nay bên bán luôn chiếm ưu thế. Sự tăng trở lại của nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn như VIC, VNM, MSN, BVH đã giúp lực cầu về cuối phiên của thị trường mạnh mẽ hơn, đặc
biệt là sắc xanh đã mở rộng hơn với nhiều mã đóng cửa trên tham chiếu. Thậm chí nhiều mã tăng tốt như
HQC, SAM, VSH trên Hose và PVS, PVC trên HNX. Sự trở lại của cầu ở phút đóng cửa sẽ đem đến tâm lý tích
cực cho nhà đầu tư trong phiên kế tiếp. Tuy nhiên với thanh khoản thấp như hiện nay thì áp lực bán ra trong
các phiên tới sẽ gia tăng của vùng giá cao. Và lực cầu hiện tại chưa thể giúp 2 sàn kết thúc nhịp điều chỉnh.
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.

Khi dòng tiền vào thị trường không có tín hiệu cải thiện thì nhịp điều chỉnh chưa kết thúc. 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. 

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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