
6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn FLC
sau kiểm toán đạt trên 177 tỷ, đạt 51% so với 350 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý 2/2014 đạt 1.253,2 tỷ đồng – tăng
15% so với cùng kỳ. LNST quý 2/2014 đạt 79,1 tỷ - giảm
16,5% so với quý 2/2013. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014,
doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 2.593 tỷ đồng, tăng
11,6% so với 6T2013. Lợi nhuận trước thuế, sau thuế đạt
lần lượt là 190,33 tỷ đồng và 165,5 tỷ đồng, tăng 12% so
với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt gần 130 tỷ,
tương đương với kết quả của 6T2013. EPS đạt 558 đồng.

Doanh thu thuần quý 2/2014 của PXS tăng gấp đôi cùng
kỳ, đạt 523 tỷ đồng, lãi gộp tăng 88%, đạt 81 tỷ đồng. Quý
2 công ty lãi ròng 41 tỷ đồng, bằng 3,8 lần con số cùng kỳ
2013. Lũy kế 6 tháng, PXS lãi ròng 61,8 tỷ đồng, gấp 4
lần LNST 6 tháng đầu năm 2013. EPS 6 tháng đầu năm
của PXS đạt 1.235 đồng/cổ phiếu. Như vậy, sau nửa năm,
PXS đã thực hiện 75,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã
được ĐHCĐ thường niên giao phó

Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, sức mua hàng hóa của người Việt Nam chưa có
nhiều cải thiện trong tháng 7 dù hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại thực hiện

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam giảm nhẹ trong quý 2PXS: 6 tháng lãi ròng 62 tỷ đồng, thực hiện 75% kế
hoạch năm

Sức mua vẫn yếu trong tháng 7 

Theo khảo sát mới nhất được công bố bởi Nielsen, chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam
giảm nhẹ một điểm so với quý trước, còn 98 điểm trong quý thứ hai của năm 2014.
Trong khi đó, theo một điều tra do ANZ công bố ngày 30/7, niềm tin người tiêu dùng Việt
Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 7 và hiện đã vượt xa mức trung bình của năm 2014
khi căng thẳng với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông lắng dịu theo. Chỉ số Niềm tin
Người tiêu dùng Việt Nam tăng 3,1 điểm lên 134,1 điểm trong tháng 7, cao hơn so với
mức trung bình của năm 2014 là 131 điểm. Trong quý Q2/2014, niềm tin tiêu dùng của 4
trong 6 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á giảm so với Q1. 

PVT: 6 tháng đầu năm đạt 190 tỷ LNTT - vượt kế hoạch
cả năm

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của FLC đạt trên 177 tỷ
đồng, hoàn thành 51% kế hoạch
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Trong 6 tháng đầu năm 2014, các KCN VSIP đã thu hút hơn 506 triệu USD vốn FDI,
tăng 235% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 68% so với kế hoạch năm 2014. Trong đó
cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 66 triệu USD
và 18 dự án tăng vốn thêm hơn 440,4 triệu USD. Phần lớn vốn FDI thu hút được là từ
các dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn lớn trên thế giới, tập trung
vào các lĩnh vực linh kiện điện tử công nghệ cao, điện gia dụng, dược phẩm, sản phẩm
tiêu dùng cao cấp. 2 dự án FDI lớn đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ và bất động
sản là DA Trung tâm Thương mại Aeon Bình Dương và DA KĐT Tokyu Bình Dương

Bình Dương: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 235%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h30' ngày 30/07/2014)
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Các chuyên gia dự báo, Fed sẽ tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu trong khi
niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh. Chỉ số Đôla, theo dõi biến động của USD với 6
đồng tiền mạnh khác, tăng 0,22% lên 81,202 điểm. USD tăng 0,27% so với yên, lên
102,12 JPY/USD. Hiện tại, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ được cải thiện hơn mặc dù thị
trường nhà đất vẫn có dấu hiệu suy giảm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng đã tăng lên 90,9
điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10/2007 trong khi giá bất động sản nhà ở tăng 9,3%
trong 12 tháng tính đến tháng 5 và ghi nhận tốc độ tăng chậm nhất trong hơn 1 năm.
USD lên cao nhất 8 tháng so với euro ở 1,3410 USD/EUR trong phiên ngày 20/7.
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USD tăng giá sau số liệu kinh tế và đồn đoán về Fed

Bộ Thương mại Nhật Bản cho biết, tháng 6, sản lượng công nghiệp đã giảm 3,3% so
với tháng trước đó. Con số này gấp hơn 2 lần so với dự báo của của các chuyên gia và
trái ngược với xu hướng tăng trưởng của tháng 5. Phần lớn các ngành công nghiệp của
Nhật Bản đều ghi nhận tình trạng suy yếu trong hoạt động sản xuất. Cụ thể, số lượng
các thiết bị vận chuyển như ôtô giảm 3,4%, máy tính để bàn, điện thoại di động và các
thiết bị truyền thông khác giảm 9% so với tháng 5. Sản lượng công nghiệp có thể sẽ
phục hồi trở lại trong những tháng tới với mức tăng dự báo 2,5% trong tháng 7 và 1,1%
trong tháng 8

0.57

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

kế hoạch lợi nhuận của năm 2014. Lũy kế lợi nhuận 6
tháng đầu năm có thể đạt 144 tỷ đồng. Như vậy, FLC đã
đạt được 123% con số ước tính đã công bố vào cuối
tháng 5 vừa qua. Kế hoạch 350 tỷ đồng lợi nhuận năm
2014 mà FLC đã đặt ra hồi đầu năm là hoàn toàn khả thi.
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Quý 2, doanh thu thuần CYC đạt 93,7 tỷ đồng giảm
14,0,4% so với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 8,8
tỷ đồng giảm gần một nửa so với quý 2/2013. Khoản lãi
gộp khiêm tốn này không đủ để trang trải các khoản chi
phí khiến công ty lỗ thuần 716,4 triệu đồng trong khi cùng
kỳ lợi nhuận thuần đạt 6,74 tỷ đồng. Chịu thêm khoản lỗ
khác hơn 2,5 tỷ đồng nên kết quả CYC lỗ ròng 3,225 tỷ
đồng trong khi quý 2/2013 công ty lãi ròng 5,86 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến giữa tháng 7 ước đạt 448,9 nghìn tỷ
đồng, bằng 57,3% dự toán năm. Trong số này, thu nội địa đạt 302,9 nghìn tỷ đồng, bằng
56,2% dự toán năm; thu từ dầu thô 57,5 nghìn tỷ đồng, bằng 67,5%; thu cân đối ngân
sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 87 nghìn tỷ đồng, bằng 56,5%. Tổng chi ngân
sách nhà nước từ đầu năm đến ngày 15/7 ước đạt 533,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự
toán năm. Việt Nam ghi nhận mức bội chi ngân sách khoảng 85 nghìn tỷ đồng tính đến
giữa tháng 7, tăng so với mức ghi nhận vào cuối tháng 6 là 78,8 nghìn tỷ đồng và bằng
38% dự toán cả năm 2014, được Quốc hội thông qua ở mức 224.000 tỷ đồng.

Dow Jones 16,912.11

Đến 15/7, Việt Nam bội chi ngân sách 85 nghìn tỷ đồng, bằng 38% dự toán CYC: Quý 2/2014 báo lỗ 3,2 tỷ đồng

Sản xuất Nhật Bản tăng trưởng chậm nhất hơn 3 năm

chương trình khuyến mãi và giảm giá nhiều sản phẩm. Điều đó được thể hiện qua số
liệu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 0,3% so với
tháng 6, ước đạt 238,7 nghìn tỷ đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.654,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,4% so
với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ tăng 6,3%.
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HNX Index đi ngang tức vẫn giữ mức 78 28 điểm Tổng khối lượng

VN-Index dừng lại ở mức 589,33 điểm, giảm 2,91 điểm (-0,49%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 81 triệu đơn vị, trị giá 1.679 tỷ đồng.Toàn sàn
có 85 mã tăng, 109 mã giảm và 110 mã đứng giá. Phiên hôm nay, sắc
đỏ ở nhóm cổ phiếu lớn có phần chiếm ưu thế hơn và khiến chỉ số VN-
Index không thể bật tăng trở lại. Các cổ phiếu lớn như BVH, VNM, SSI,
MSN… đều đã đồng loạt giảm giá. BVH giảm 1.000 đồng xuống
41.000 đồng/CP. SSI giảm 200 đồng xuống 25.100 đồng/CP và khớp
lệnh được hơn 2,4 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao
dịch diễn ra rất sôi động, đặc biệt, dòng tiền tập trung mạnh vào cổ
phiếu FLC với hơn 24 triệu cổ phiếu được sang tên. Khép phiên giao
dịch, FLC tăng 400 đồng lên 12.900 đồng/CP. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đi ngang, tức vẫn giữ mức 78,28 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 26,48 triệu đơn vị, trị giá 322 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã
tăng, 93 mã giảm và 170 mã đứng giá. Phiên hôm nay, trạng thái
phân hóa diễn ra rất mạnh ở nhóm cổ phiếu có tính dẫn dắt đã khiến
chỉ số HNX-Index đi ngang. Giao dịch trên sàn HNX diễn ra rất ảm
đạm, dòng tiền chỉ tập trung vào một số mã nhất định. KLF giảm 100
đồng xuống 10.900 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn này, đạt
hơn 2,7 triệu đơn vị. Hai mã SCR và PVX đều khớp được hơn 2 triệu
đơn vị. Khép phiên giao dịch, SCR đứng giá tham chiếu, còn PVX
giảm 100 đồng xuống 4.300 đồng/CP.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,4 triệu đơn vị và bán ra 9 triệu
đơn vị, trong đó SAM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.294.100 đơn vị (chiếm 25,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 633.060 cổ phiếu và bán ra 279.400 cổ phiếu.
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Phiên thứ 2 liên tiếp giao dịch thận trọng sau phiên
giảm mạnh ở tuần trước. Đóng cửa ở mức điểm thấp
trong ngày, Vn-Index để mất 2.91 điểm xuống 589.33
điểm. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp với khối lượng
hơn 70 triệu đơn vị, tương đương hơn 1500 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 chững lại. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-Index là
580 điểm. 
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Biến động hẹp phiên thứ 2 liên tiếp với giao dịch thận
trọng bao trùm. Chốt phiên, HNX-Index không thay đổi
điểm số so với phiên hôm qua. Thanh khoản sụt giảm
mạnh với khối lượng giao dịch đạt hơn 26 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 320 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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Giao dịch lình xình sau phiên chững lại trước đó của 2 sàn. Vn-Index đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
phiên dưới áp lực bán mạnh của khối ngoại để mất 2 91 điểm xuống 589 33 điểm Giao dịch tiếp tục thận
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Chứng khoán Châu Á ngày 30/7có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp, tiếp tục bám trụ mốc cao nhất trong 6 năm,
trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố những cập nhật mới nhất về chính sách tiền tệ trong ngày
hôm nay. Lúc 13h26 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 150,04
điểm. Tính đến hết phiên ngày hôm qua, chỉ số này đã giành được 2,6% kể từ đầu tháng 7 và đóng cửa tại
mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Theo một chuyên gia nghiên cứu, sức tăng của thị trường có vẻ bền vững.
Những yếu tố tác động chính đối với thị trường hiện nay là vấn đề địa chính trị và định hướng chính sách lãi
suất tại Mỹ. Mỹ và EU đã tăng cường lệnh trừng phạt đối với Nga, trong khi Fed được dự đoán có thể sẽ bắt
đầu tăng lãi suất vào tháng 9/2015. Trong khu vực, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiếp tục tăng 1%, chốt phiên tại
mức cao nhất kể từ tháng 8/2011, khi số liệu cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này tăng 0,6% so với
cùng kỳ năm trước trong tháng 6. Chỉ số Topix của Nhật Bản vẫn tăng 0,1% dù sản lượng công nghiệp của
nước này giảm nhiều nhất kể từ trận động đất vào tháng 3/2011. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông tăng
0,8%, chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc giảm 0,1%, còn chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,6%.
Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia đóng cửa tăng 0,6%, trong khi chỉ số Straits Times của Singapore và chỉ số
NZX 50 của New Zealand đều giảm 0,1%.
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phiên dưới áp lực bán mạnh của khối ngoại, để mất 2.91 điểm xuống 589.33 điểm. Giao dịch tiếp tục thận
trọng với thanh khoản sụt giảm mạnh. 

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.

Trang 4

Diễn biến cả phiên hôm nay khá lình xình với biến động hẹp trên cả 2 sàn. Sắc xanh chỉ duy trì trên bảng điện
tử ở một số mã nhưng khá yếu. Lực cầu ở phiên nay suy giảm đáng kể trong khi áp lực bán ở giá cao gia tăng.
Phiên nay chỉ có FLC là cổ phiếu đáng chú ý với giao dịch sôi động, có lúc cổ phiếu này cũng đạt được giá
trần. Kết thúc phiên, có tới hơn 24 triệu đơn vị được giao dịch, chiếm tới 34% thanh khoản của toàn sàn. Diễn
biến của thị trường sẽ duy trì như vậy đến cuối phiên nếu không có tác động của khối ngoại. Áp lực bán mạnh
của khối ngoại ở một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến Vn-Index đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Ở
thời điểm hiện tại, dòng tiền chỉ hy vọng sự trở lại của khối ngoại, ngay cả yếu tố này cũng không còn được hỗ
trợ thì áp lực bán ra trong các phiên tới sẽ rất đáng ngại trong điều kiện tâm lý nhà đầu tư rất thận trọng.
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.




