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Trong tháng 7, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới của cả nước là 5.083 doanh
nghiệp với tổng vốn đăng ký là 31.518 tỷ đồng, giảm 16,5% về số doanh nghiệp và
giảm 45% về vốn đăng ký so với tháng trước. Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc
phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động
chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký của cả nước trong tháng 7 là 4.931
doanh nghiệp, giảm 22,6% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, 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 và tăng 17,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. 

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 16,5%

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

Hà Nội điều chỉnh viện phí từ ngày mai 1/8VNDirect thu hơn 51 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ

Nới điều kiện ưu đãi cho nhà máy lọc dầu Nhơn Hội

Từ 1/8, các bệnh viện của thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ khám,
chữa bệnh đối với các sơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Việc điều chỉnh này là theo
Nghị quyết đã được HÐND thành phố Hà Nội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Theo đó, 1.348 dịch vụ y tế sẽ tăng giá khoảng 20%. Bên cạnh đó, giá của 135 dịch vụ
kỹ thuật mới mà các cơ sở khám chữa bệnh của Hà Nội đã thực hiện được nhưng
chưa có giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố thanh quyết toán cũng
sẽ được điều chỉnh. Với lần tăng viện phí tới đây, ngành y tế Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục
tái đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là chú trọng đến thái độ ứng xử với người bệnh.

Viglacera Tiên Sơn lãi sau thuế 6 tháng gấp 11 lần
cùng kỳ

Pjico: 6 tháng lãi ròng 43 tỷ đồng

Doanh thu thuần của Viglacera Tiên Sơn trong 6 tháng
đầu năm 2014 là 277 tỷ đồng, tăng thêm 18,8% so với
cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ 2013, trong 6 tháng
đầu năm 2014, tổng các chi phí tài chính, chi phí bán
hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18% so với
cùng kỳ năm trước, tương đương với 5,5 tỷ đồng. Lãi sau
thuế 6 tháng đầu năm của Viglacera Tiên Sơn là 7,8 tỷ
đồng, gấp hơn 11 lần so với cùng kỳ năm nước.

Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect (Mã VND) công
bố đã bán 3.062.600 cổ phiếu quỹ. Giá giao dịch bình
quân là 116.695 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị
hơn 51,1 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch ngày
30/7/2014, cổ phiếu VND chỉ còn 14.800 đồng/cổ phiếu.
LNST quí 2 của VNDirect đạt hơn 31 tỷ đồng, giảm 55%
so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau
thuế đạt gần 78 tỷ đồng, giảm 20%.

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản trình Chính phủ theo đó đồng tình với một số đề
xuất ưu đãi thuế cho dự án nhà máy lọc dầu Nhơn Hội (Bình Định) của Tập đoàn PTT
(Thái Lan). Cụ thể, ngoài việc đồng ý cho hưởng ưu đãi như các dự án lọc dầu đã và
đang triển khai ở Việt Nam, Bộ Tài chính cũng cho rằng trường hợp dự án triển khai
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Quý 2 công ty lãi ròng 21,6 tỷ đồng, giảm 73% so với
cùng kỳ 2013. Lũy kế 6 tháng, PGI lãi ròng 43 tỷ đồng,
bằng 13 lần con số 6 tháng đầu năm 2013. Mức tăng
trưởng vượt bậc này của PGI chủ yếu nhờ vào lợi nhuận
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Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 1.205,6 ngàn tỷ đồng,
đạt 102,8% (chỉ số này tháng trước: 100%); so với tháng cùng kỳ tăng 14,4%. Tổng dư
nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 7 đạt 979,9 ngàn tỷ đồng, tăng 2,2%
so với tháng trước, cao hơn chỉ số của tháng 6 (-0,1%); so với tháng 12/2013 tăng
2,8%; so với tháng cùng kỳ dư nợ tăng 9,5%. Dư nợ tín dụng của các Ngân hàng
Thương mại cổ phần đạt 544,9 ngàn tỷ đồng, chiếm 55,6% tổng dư nợ, tăng 12,5% so
tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 166,0 ngàn tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng
dư nợ, tăng 3,3% so tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 813,9 ngàn tỷ đồng,
chiếm 83,1% tổng dư nợ, tăng 10,9% so tháng cùng kỳ. 

Dow Jones 16,880.36

TP.HCM: Dư nợ tín dụng tháng 7 tăng 2,2% so với tháng trướcCII công ty mẹ lãi sau thuế quý II 78 tỷ đồng

Kinh tế Ukraine suy sụp do khủng hoảng chính trị

thực hiện theo đúng cam kết với quy mô đầu tư từ 25 - 30 tỷ USD, công nghệ cao hoặc
đặc biệt thu hút đầu tư thì thống nhất với đề nghị của tỉnh Bình Định, trình Thủ tướng
Chính phủ cho phép kéo dài thời gian áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
10% trong 30 năm. Gần đây, chủ đầu tư là Tập đoàn PTT từng “đánh tiếng” rằng vì các
đề xuất ưu đãi không được chấp thuận, họ sẽ dừng việc nghiên cứu đầu tư dự án này.

tương đối ổn định của công ty nửa đầu năm nay. Quý 2
năm ngoái công ty lãi ròng gần 80 tỷ đồng, trong khi quý 1
lỗ hơn 76 tỷ đồng. Nỗ lực quản lý công nợ của Pjico giúp
công ty có khoản tiền và tương đương tiền khá dồi dào ở
cuối quý 2, đạt 742 tỷ đồng, tăng 79% so với số dư đầu
năm.

20.32

S&P 500

Dù chi phí tăng so với quý II/2013, công ty mẹ.CII báo lãi
quý II nhờ cổ tức và lợi nhuận từ các công ty con, công ty
liên kết. Quý II/2014, Công ty mẹ CII báo lãi sau thuế 78 tỷ
đồng trong khi báo lỗ sau thuế 38 tỷ đồng quý II/2013. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu là 172 tỷ đồng, hơn
gấp đôi cùng kỳ năm 2013. Lãi sau thuế là 144 tỷ đồng.
Tổng tài sản công ty mẹ CII tăng thêm 889 tỷ đồng so với
đầu năm 2014. Đầu tư ngắn hạn và phải thu ngắn hạn
đều giảm hơn 40% so với đầu năm.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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Fed tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu và duy trì lãi suất thấp

Văn phòng thống kê quốc gia Ukraine cho biết, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý
II/2014 đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái sau đợt giảm 1,1% trong 3 tháng đầu
năm. Kinh tế Ukraine suy yếu mạnh là hậu quả của những bất ổn chính trị nội bộ kéo
dài giữa lực lượng chính phủ và phe ly khai thân Nga. Chính phủ Kiev ban đầu dự báo,
kinh tế Ukraine sẽ suy giảm 3% trong cả năm 2014 nhưng xung đột chính trị leo thang
ngày càng gây áp lực lớn lên ngân sách quốc gia và đẩy kinh tế Ukraine rơi vào tình
trạng suy thoái trầm trọng. 
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9,500.29

15,620.77

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết, thị trường lao động vẫn chưa tăng trưởng đầy
đủ mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm. Các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cắt giảm
thêm 10 tỷ USD từ chương trình mua tài sản xuống còn 25 tỷ USD. Đây là đợt cắt giảm
thứ 6 kể từ khi Fed tung ra chương trình kích thích lớn chưa từng có này. Ủy ban thị
trường mở Liên bang cũng nhấn mạnh rằng, việc cắt giảm chương trình mua trái phiếu
đều nằm trong kế hoạch đã được tính toán sẵn trước đó của Fed và chắc chắn vẫn sẽ
duy trì lãi suất thấp thêm một khoảng thời gian đáng kể sau khi kết thúc chương trình
nới lỏng định lượng. 
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VN-Index dừng lại ở mức 596,07 điểm, tăng 6,74 điểm (1,14%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 64,623 triệu đơn vị, trị giá 1,240,970 tỷ đồng.
Toàn sàn có 173 mã tăng, 59 mã giảm và 72 mã đứng giá. Phiên hôm
nay, trong nhóm VN-30 chỉ có duy nhất HSG giảm giá. Trong khi đó,
các cổ phiếu trụ cột như VNM, VIC, GAS, MSN, MBB, BVH… đều đã
tăng giá. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch diễn ra chỉ thực sự
sôi động ở một số mã như FLC, ITA, HQC, SAM… trong đó, FLC tăng
200 đồng lên 13.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 8,6 triệu đơn vị. Hai
mã HQC và HAR đã được kéo lên mức giá trần và khớp lệnh lần lượt
3,87 triệu đơn vị và 1,4 triệu đơn vị, cả 2 mã này đều đã trắng bên bán.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 79 26 điểm tăng 0 98 điểm (1 25%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,6 triệu đơn vị và bán ra 4,3
triệu đơn vị, trong đó VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
320.700 đơn vị (chiếm 39,9% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 613.700 cổ phiếu và bán ra 706.150 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 79,26 điểm, tăng 0,98 điểm (1,25%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 28,476 triệu đơn vị, trị giá 364,220 tỷ đồng.
Toàn sàn có 135 mã tăng, 54 mã giảm và 170 mã đứng giá. Tương
tự như trên sàn HOSE, phiên hôm nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có
duy nhất SD6 giảm giá, trong khi đó, các cổ phiếu như VND, VCG,
PVS, NTP, KLS… đều đã đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên, giao dịch trên
sàn HNX tiếp tục diễn ra rất chậm, thanh khoản trên sàn này chỉ ở
mức thấp. SHB tăng nhẹ 100 đồng lên 8.800 đồng/CP và có khối
lượng giao dịch mạnh nhất sàn HNX, nhưng cũng chỉ đạt hơn gần 2,3
triệu đơn vị.
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Vn-Index phục hồi khá tốt ở phiên hôm nay và đóng
cửa tăng 6.74 điểm lên 596.07 điểm. Đây cũng là mức
điểm cao nhất trong ngày. Thanh khoản phiên nay sụt
giảm với khối lượng giao dịch đạt hơn 64 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1200 tỷ đồng.
Sau khi tiếp cận dải giữa của Bollinger, đường giá đã
bật lên khá tốt, bên cạnh đó STO cũng giảm mạnh về
vùng quá bán trong phiên hôm qua cho tín hiệu phục
hồi ở phiên nay. Chỉ báo MFI tăng giá trở lại cho tín
hiệu dòng tiền quay trở lại thị trường. Tuy nhiên,
MACD vẫn đang giảm xuống dưới đường tín hiệu và
dải Bollinger co hẹp lại cho tín hiệu thị trường đi
ngang. Với phiên hôm nay cho thấy áp lực bán đang
được giảm bớt và phiên cuối tuần thị trường sẽ giằng
co dưới ngưỡng 600 điểm. 
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Phục hồi khá tốt khi tiếp cận dải dưới của Bollinger tại
vùng giá 77 điểm. HNX-Index phục hồi khá tốt ở phiên
nay và đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.98 điểm lên 79.26 điểm.
Thanh khoản tương đương phiên trước với khối lượng
giao dịch đạt hơn 28 triệu đơn vị, tương đương giá trị
giao dịch đạt hơn 360 tỷ đồng. Nhịp phục hồi ở phiên
nay đã được dự báo từ phiên trước đó khi STO giảm
mạnh về vùng quá bán và đường giá chạm dải dưới
của Bollinger. Hiện tại MFI đã tăng trở lại cho tín hiệu
tích cực về thị trường. Tuy nhiên MACD vẫn đang nằm
phía dưới đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với
đường này cho xu thế vẫn chưa thay đổi. Dải Bollinger
vẫn đang co hẹp lại cho thấy xu thế đi ngang hiện hữu.
Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 77 điểm và kháng cự tại 81
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 giảm trong phiên cuối cùng của tháng 7 khi cổ phiếu công nghệ rớt giá, nhưng thị
trường vẫn hướng tới tháng tăng thứ ba liên tiếp. Lúc 13h26 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 148,99 điểm, sau khi có lúc tăng 0,2% trước đó. Tính đến hết phiên ngày
30/7, chỉ số này đã giành được 2,6% kể từ đầu tháng và đóng cửa gần mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Chỉ
số này đã tăng trong 2 tháng trước đó. Trong khu vực, chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 1,4% dù số liệu cho
thấy kinh tế nước này tăng trưởng 3,84% trong quý 2, cao hơn mức dự đoán là tăng 3,2%. Chỉ số Kospi của
Hàn Quốc điều chỉnh giảm 0,3% sau khi chốt phiên trước tại mức cao nhất kể từ tháng 8/2011. Chỉ số Hang
Seng Index của Hồng Kông cũng giảm 0,1% sau khi đóng cửa phiên trước tại mức cao nhất kể từ tháng
11/2010. Chỉ số Shanghai Composite Index của Trung Quốc tăng 0,3%, chỉ số Straits Times Index của
Singapore tăng 0,8%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,2% do đồng Yên lên giá sau khi giảm nhiều nhất
trong 4 tháng vào phiên trước. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia và chỉ số NZX 50 của New Zealand đều
tăng 0,2%.
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THỨ SÁU

01/08/2014

Cả 2 sàn phục hồi khá tốt sau nhịp điều chỉnh từ đầu tuần. Diễn biến ngày càng tích cực về cuối phiên giúp 2
sàn đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày. Chốt phiên, Vn-Index tăng 6.74 điểm lên 596.07 điểm, HNX-
Index tăng 0.98 điểm lên 79.26 điểm. Hiện tại, thanh khoản vẫn ở mức trung bình của 20 phiên gần đây cho
thấy xu thế vẫn khá thận trọng
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Trang 4

Sau 2 phiên giao dịch chững lại thì cả 2 sàn đã giao dịch sôi động trở lại ở phiên nay khi áp lực bán ra có
phần được giảm bớt. Lực cầu tiếp tục được củng cổ ở phiên nay. Vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo sức
lan tỏa cho toàn thị trường. Đồng loạt nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá như BVH, GAS, MSN, VIC, VNM,
PVD, FPT, HPG. Bên sàn HNX nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũng tăng giá khá tốt như VCG, PGS, PVS, VND. Biểu
hiện tích cực ở phiên nay là độ rộng tăng điểm về cuối phiên rất tốt có 173 mã tăng giá trên Hose và 135 mã
tăng giá trên HNX. Ngoài ra, lực cầu ở phiên nay cũng thể hiện rất tốt trước áp lực bán ra ở vùng giá cao hạn
chế hơn. Ở phiên trước đó, chỉ báo quá bán đã xuất hiện trên cả 2 sàn nên ở phiên nay thị trường nhận được
lực cầu phục hồi là điều dễ đoán trước, tuy nhiên mức độ tăng giá vượt kỳ vọng. Vùng hỗ trợ 580 điểm đối với
Hose và 77 điểm đối với HNX đang giữ vai trò hỗ trợ tốt. Sự trở lại của cầu ở phiên nay sẽ giúp đà giảm tiếp
tục chững lại, bên cạnh đó còn mở ra kỳ vọng về nhịp điều chỉnh đã kết thúc. Thanh khoản thấp khiến thị
trường chưa hội tụ đầy đủ yếu tố cho thấy thị trường kết thúc điều chỉnh. Do đó, sự thận trọng sẽ còn duy trì
trong các phiên kế tiếp.

Phiên giao dịch cuối tuần có thể được hưởng ứng bởi phiên hôm nay, tuy nhiên, vùng kháng cự 600 -605
điểm vẫn là vùng kháng cự trước mắt nếu kịch bản phục hồi mạnh xuất hiện. Với diễn biến giằng co của thị
trường và các tín hiệu kỹ thuật chưa cho tích cực thì nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại. 

thấy xu thế vẫn khá thận trọng. 

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.




