
Năm 2013, Camimex lỗ nặng 127 tỷ đồng sau thuế, tương
đương EPS âm 9.581 đồng. Doanh thu đạt 603 tỷ đồng,
bằng 48% kế hoạch. Năm 2014, Camimex đặt kế hoạch

6T2014, doanh thu thuần của HBC đạt 1.410 tỷ - giảm
29% so với 6T2013. Giá vốn giảm nhẹ là điều kiện thuận
lợi giúp cho lợi nhuận gộp chỉ giảm 13,5%, đạt 150 tỷ. Chi
phí quản lý doanh nghiệp đã tăng 61% tương đương 46,2
tỷ. Mặc dù không gánh khoản lỗ khá to từ hoạt động khác
và từ công ty liên doanh liên kết như 6T2013 nhưng LNST
của HBC trong 6T2014 vẫn giảm 58% còn 8,3 tỷ. LNST
của cổ đông công ty mẹ đạt 9,2 tỷ. Với kết quả này, HBC
mới hoàn thành chưa đến 5% kế hoạch lợi nhuận.

Thu nhập lãi thuần quý 2/2014 của PVcomBank là âm
75,38 tỷ đồng, ngân hàng cũng lỗ 4,3 tỷ đồng từ hoạt động
dịch vụ. Hoạt động đầu tư chứng khoán mang lại lợi
nhuận hơn 116 tỷ đồng cho PVcomBank, lãi từ hoạt động
khác là 360 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2014 của
ngân hàng là 36,6 tỷ đồng, lãi sau thuế là 34,37 tỷ. Lũy kế
6 tháng đầu năm, PVcomBank lãi trước thuế 75,69 tỷ
đồng, lãi sau thuế 77,39 tỷ đồng. Lãi cổ đông ngân hàng
mẹ 6 tháng là 66.367,25 tỷ đồng.

7 tháng qua, tín dụng tăng trưởng 3,6% so với cuối năm 2013, trong khi NHNN đặt chỉ
tiêu cho năm nay tăng từ 12 - 14%. Diễn biến này như đánh giá tại phiên họp Chính phủ
thường kỳ tháng 7/2014 là tăng trưởng tín dụng thấp. Vì thế, Chính phủ yêu cầu NHNN

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3,1 triệu đồngPVcomBank lãi hợp nhất quý II 34,4 tỷ đồng

Nền kinh tế “tiêu hóa” vốn kém: 90.000 tỷ đồng tồn kho 

Hội đồng Tiền lương Quốc gia sáng nay vừa bỏ phiếu thông qua phương án tăng lương
tối thiểu vùng cho năm 2015. Phương án đạt 9 trong tổng số 14 lá phiếu đã được lựa
chọn. Theo đó, lương tối thiểu tại vùng I sẽ tăng 400.000 đồng so với 2014 lên 3,1 triệu
đồng một tháng, các vùng khác, mức lương tăng từ 300.000-350.000 đồng. Nửa đầu
năm nay, Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động đã khảo sát về vấn
đề tiền lương, mức sống tối thiểu với 1.500 công nhân, lao động tại 60 doanh nghiệp ở
12 tỉnh, thành. Kết quả cho thấy, mức lương hiện chỉ đáp ứng 69-77% mức sống tối
thiểu theo vùng. Do đó, Tổng Liên đoàn từng đề ra phương án tăng lương tối thiểu vùng
I lên mức 3,4 triệu đồng.

HBC: 6 tháng đầu năm đạt 9,2 tỷ LNST

Camimex lên kế hoạch lãi gần 42 tỷ đồng năm 2014
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Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến TPHCM ước
đạt 316.778 lượt, tăng 10,5% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không
đạt 269.292 lượt, tăng 8%. Các đường khác đạt 47.516 lượt, tăng 27%. Tổng khách
quốc tế đến TPHCM trong 7 tháng đầu năm ước đạt 2.392.648 lượt, tăng 9,1% so cùng
kỳ. Doanh thu ngành du lịch (lữ hành, khách sạn và nhà hàng) trong tháng ước đạt
7.666 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. 7 tháng đầu năm ước đạt 51.965 tỷ đồng, tăng
8,5% so cùng kỳ. Đặc biệt, TPHCM đã phối hợp cùng Hiệp Hội Du lịch châu Á – Thái
Bình Dương tổ chức thành công Hội nghị “Chính sách Du lịch cho sự phát triển tương
lai ở châu Á – Thái Bình Dương”.

TPHCM thu gần 52.000 tỷ đồng doanh thu du lịch 7 tháng đầu năm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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USD đi ngang so với yên ở 102,58 JPY/USD. Viện quản lý nguồn cung Mỹ cho biết, chỉ
số theo dõi lĩnh vực dịch vụ đã tăng lên 58,7 điểm trong tháng 7, ghi nhận mức cao nhất
kể từ tháng 12/2005. Đồng thời, số đơn đặt hàng sản xuất cũng tăng 1,1% trong tháng 6
so với mức giảm 0,6% của tháng 5. Cùng với số liệu khả quan về GDP và thị trường
việc làm trước đó, kinh tế Mỹ đang thực hiện những cú nhảy vọt ngoạn mục với đà tăng
trưởng mạnh mẽ. Điều này có thể sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất sớm
hơn dự kiến. Euro giảm 0,34% xuống giao dịch ở 1,3375 USD/EUR sau khi giảm xuống
thấp nhất 9 tháng so với USD trong phiên giao dịch.
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USD tăng sau số liệu kinh tế, căng thẳng địa chính trị

Sau 12 năm đấu tranh phản đối chính sách đánh thuế hàng hóa và dịch vụ, ông Modi
cùng với đảng cầm quyền đã lên ý tưởng thành lập thị trường giao dịch chung và dự
kiến sẽ triển khai trong vòng 8 tháng tới. Điều này có nghĩa là một số loại thuế sẽ được
thay thế nhằm hạn chế tham tham nhũng và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 1,7%, theo
nhận định của Ủy ban nghiên cứu quốc gia về Kinh tế ứng dụng tại New Delhi. Một số
chuyên gia cho rằng thành lập thị trường giao dịch chung là chính sách cải cách quan
trọng, mang tính quyết định của Ấn Độ. 
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CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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xuất khẩu 55 triệu USD, sản lượng sản xuất 5.200 tấn tôm
thành phẩm, doanh thu 1.161 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế 41,6 tỷ đồng. Camimex chưa công bố báo cáo tài
chính quý II/2014. Quý I, Công ty đạt 1,86 tỷ đồng LNST.
LNST chưa phân phối tới 31/3/2014 là gần 98 tỷ đồng.
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Quý 2/2014, chi phí tài chính trong kỳ tăng đến 114,23%
so với cùng kỳ, lên 5,42 tỷ đồng, trong đó có 4,84 tỷ đồng
tiền chiết khấu thanh toán. Đặc biệt, chi phí bán hàng tăng
45,6%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMP đạt 1.093,6 tỷ đồng
doanh thu thuần, tăng gần 11%; lợi nhuận sau thuế đạt
189,65 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Thu nhập
trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 4.170 đồng. Hiện BMP có
332,75 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

7T2014, lượng hàng container thông qua Cảng Đà Nẵng đạt 128.700 TEUs, tăng gần
44% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng trong tháng 7, lượng hàng container đạt con số kỷ
lục 23.000 TEUs, mức cao nhất kể từ trước đến nay, tăng hơn 42 % so với cùng kỳ năm 
2013 (tháng 7 năm 2013 sản lượng container đạt 16.166 TEUs). Nguyên nhân của sự
tăng trưởng này, theo đại diện Cảng Đà Nẵng cho biết, hiện nay, có 13 hãng tàu
container có tàu thường xuyên đến Cảng và hơn 40 hãng vỏ container. Cùng với đó,
việc các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc vùng hậu phương phát 
triển khá mạnh đã tạo động lực lớn gia tăng lượng hàng hóa lưu thông.

Dow Jones 16,429.47

Tháng 7, lượng hàng container qua Cảng Đà Nẵng đạt con số kỷ lục BMP chi phí bán hàng tăng vọt

Ấn Độ lần đầu tiên có thị trường giao dịch chung

g ỳ g g g ụ g p , p y
chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với mục tiêu đề ra, không để dồn vào
cuối năm. Trong khi chuyện tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm thường chậm,
cuối năm dồn toa không có gì bất thường, thì với chính sách tài khóa, đang có sự không
bình thường trong giải ngân nguồn vốn đầu tư từ NSNN, khi nhiều dự án "đói" vốn,
nhưng hiện còn tồn ngân khoảng 90.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ NSNN.
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HNX Index đứng ở mức 80 39 điểm tăng 0 27 điểm (0 34%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 606,70 điểm, giảm 1,03 điểm (-0,17%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 94 triệu đơn vị, trị giá 1.917,7 tỷ đồng. Toàn
sàn có 71 mã tăng, 125 mã giảm và 84 mã đứng giá. Cuối phiên giao
dịch, lực cầu có phần giảm đi đáng kể, nhiều cổ phiếu lớn trên sàn
HOSE như GAS, BVH, CTG, MBB, VCB, FPT… đã đồng loạt giảm giá
khiến chỉ số VN-Index đảo chiều giảm giá. Chiều ngược lại, sắc xanh
vẫn còn được duy trì trên một số mã như PVD, KDC, MSN,
VNM…giao dịch trên sàn HOSE vẫn tập trung khá mạnh vào nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ. Đang chú ý, FLC giảm 200 đồng xuống 13.200
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HOSE, đạt hơn 12 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 đứng ở mức 80,39 điểm, tăng 0,27 điểm (0,34%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 50,9 triệu đơn vị, trị giá 596,8 tỷ đồng. Toàn
sàn có 95 mã tăng, 89 mã giảm và 175 mã đứng giá. Không giống
như sàn HOSE, phiên hôm nay, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên
sàn HNX như VCG, VGS, PVS, NTP, LAS… vẫn duy trì được sắc
xanh và giúp chỉ số HNX-Index nhích lên trên mốc tham chiếu. PVS
tăng nhẹ 100 đồng lên 34.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 2,39 triệu
đơn vị. KLF tăng mạnh 500 đồng lên 12.300 đồng/CP và khớp được
trên 9,2 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ phiếu như VND, SHS,
PVX, PGS, KLS… đều đã giảm giá. PVX giảm 100 đồng xuống 4.600
đồng/CP và khớp được 7,2 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,5 triệu đơn vị và bán ra 6,9
triệu đơn vị, trong đó SAM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
900.030 đơn vị (chiếm 20,8% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 669.500 cổ phiếu và bán ra 454.300 cổ phiếu.

0.27

TỔNG QUAN GD NĐTNN

95

89

69

596.86

50,968,494

5,496,555
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Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân ngắn sát cây nến
xanh thân dài phiên trước đó thể hiện sự thận trọng của
nhà đầu tư. Với phiên giảm điểm hôm nay thì đường
giá đã chui vào trong dải Bollinger và điều này là cần
thiết cho xu thế tích cực được mở ra. Không còn nhận
được sự đồng thuận của các cổ phiếu vốn hóa lớn nên
Vn-Index giảm điểm về cuối phiên. Chốt phiên, Vn-
Index giảm 1.03 điểm xuống 606.7 điểm. Hiện tại, dải
Bollinger đang mở rộng lên phía trên nhưng tốc độ khá
hẹp. Cùng với STO vẫn đang trong vùng quá mua nến
áp lực điều chỉnh vẫn lớn. Trong khi MFI và MACD lại
vận động khá hẹp ủng hộ xu thế đi ngang. Sự không
đồng thuận của các chỉ báo cho tín hiệu thị trường vẫn
đang trong trạng thái giằng co. Vùng hỗ trợ 605 điểm
sẽ được test lại trong phiên kế tiếp. 
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87 điểm

580điểm

Đóng cửa trái chiều với sàn Hose khi HNX-Index tiếp
tục kết thúc bằng cây nến xanh thân ngắn, tăng 0.27
điểm lên 80.39 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên
tiếp trên sàn này. Tuy nhiên với 3 cây nến xanh chưa
làm thay đổi xu thế trên sàn này. Hiện tại thanh khoản
là yếu tố hỗ trợ xu thế tích cực trên sàn này khi phiên
nay khối lượng và giá trị giao dịch được cải thiện. Chỉ
báo RSI và MFI vẫn đang loanh quanh vùng 50 điểm
cho thấy dòng tiền mới vào thị trường đang bị hạn chế.
Chỉ báo MACD vẫn đang nằm dưới đường tín hiệu. Chỉ
báo STO vẫn đang tăng mạnh trong vùng quá mua nên
khả năng điều chỉnh trong phiên tới đang tăng lên. Xu
thế đi ngang vẫn duy trì với dải trên của BB tại 82 điểm
và dải dưới của BB tại 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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Sau phiên tăng mạnh của các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn Hose hôm qua thì các mã này quay đầu
giảm điểm phiên nay là nguyên nhân chính giúp Vn-index giảm nhẹ cuối phiên. Trong khi HNX-index vẫn lấy lại
sắc xanh ở những phút cuối. Giao dịch diễn biến không tiêu cực, chủ yếu vẫn giằng co trong biên độ hẹp.
Thanh khoản cải thiện nhẹ. 
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Chứng khoán Châu Á tiếp tục mất điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, tiếp nối diễn biến giảm xuống mức
thấp nhất trong 2 tháng của thị trường Mỹ khi căng thẳng tại Ucraina leo thang. Lúc 13h40 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,5% xuống 146,06 điểm, với cả 10 nhóm ngành cùng
giảm. Chỉ số này đã giảm 0,8% trong phiên trước. Thị trường giảm do có chút bất ổn liên quan đến Urcraina.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan cảnh báo rằng lại xuất hiện quân đội của Nga ở gần biên giới với Ucraina, một
tín hiệu cho thấy Nga có thể đang có hành động đáp trả lại lệnh trừng phạt của EU và Mỹ. Chỉ số Topix của
Nhật Bản giảm 1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,3%, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,1%, chỉ
số NZX 50 của New Zealand giảm 0,2%. Chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông giảm 0,5%, chỉ số Straits
Times của Singapore giảm 0,3%, chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ giảm 0,4%. Chỉ số Shanghai Composite
Index của Trung Quốc tăng 0,1%, chỉ số Taiex của Đài Loan không thay đổi.
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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

Ở phiên trước, GAS là động lực chính kéo chỉ số thì phiên nay GAS lại quay đầu giảm điểm cũng đã kéo Vn-
index giảm nhẹ. Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì chỉ còn VIC, VNM, MSN, KDC tăng giá cuối phiên. Sự
luân phiên tăng điểm của các nhóm cổ phiếu này đã giúp giữ nhịp thị trường khá tốt. Sau phiên bứt phá thành
công vùng 605 điểm trước đó của Vn-Index thì sự thận trọng của nhà đầu tư ở phiên nay là điều cần thiết.
Thông thường thị trường dao động hẹp một vài phiên tại vùng đỉnh mới của thị trường sau đó mới thiết lập
được đỉnh cao hơn. Nhìn chung dao động ở phiên nay khá giằng co trên cả 2 sàn, không có diễn biến tiêu cực
nào. Lực bán chủ yếu treo giá cao, trong khi lực cầu giá đỏ vẫn rất tốt. Dòng tiền tiếp tục luân chuyển đến
những cổ phiếu đang ở vùng giá tích lũy. Hiện tại, Vn-index đang tiến gần đến vùng đỉnh cũ thiết lập hồi tháng
4, tuy nhiên, một loạt các mã trên sàn này vẫn chưa đạt được đỉnh của hồi tháng 4, phần lớn đều thiết lập
chart đi ngang tích lũy. Dòng tiền mới không vào là nguyên nhân chính khiến thị trường tăng nhưng rất chậm,
chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở phiên nay khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp với quy mô bán
ròng gia tăng hơn. Khối ngoại tập trung bán ra các mã như MSN, KDC, HAG, VIC, DPM, GAS…Hoạt động bán
ròng 2 phiên kế tiếp của khối ngoại phần nào ảnh hưởng tới dòng tiền vào thịt trường. Do đó, ở thời điểm này
theo dõi động thái của khối ngoại là điều cần thiết. 

Thanh khoản tăng là yếu tố tích cực trong giai đoạn này, nó giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn. Tuy nhiên, tín
hiệu quá mua vẫn đang duy trì trên 2 sàn. Do đó, áp lực điều chỉnh đang tăng lên trong các phiên kế tiếp. Nếu
các phiên tới, dòng tiền vẫn vào khá tốt ở nhịp điều chỉnh thì nhà đầu tư có thể xem xét tăng tỷ trọng cổ phiếu
trong tài khoản và lựa chọn những mã cơ bản tốt và có tín hiệu breakout khỏi xu thế đi ngang. 
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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.




