
Doanh thu quý II của LBM là 55 tỷ đồng, giảm 15% so với
cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần
tăng từ 67% trong quý II năm ngoái lên 82% trong quý II
năm nay. Chi phí tài chính của công ty ngành công nghiệp

Doanh thu thuần quý II công ty đạt hơn 485 tỷ đồng, giảm
nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng
bán cũng giảm hơn 2%, đạt hơn 462 tỷ đồng khiến lợi
nhuận gộp tăng 24%, đạt 23,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau
thuế quý II công ty mẹ đạt 8,64 tỷ đồng, giảm 6% so với
cùng kỳ quý trước. Lũy kế 6 tháng, trong khi doanh thu
đạt 898,6 tỷ đồng, không có sự thay đổi so với cùng kỳ
năm trước thì lợi nhuận lại giảm tới 66%, chỉ đạt 23,8 tỷ
đồng.

Doanh thu quý II/2014 của SHI là 540 tỷ đồng, tăng 41%
so với cùng kỳ năm trước. Các khoản giảm trừ doanh thu
trong quý II gấp 7 lần cùng kỳ 2013, chủ yếu là các khoản
chiết khấu thương mại. LNST quý II là 10,4 tỷ đồng, cao
hơn nhiều so với lợi nhuận 0,3 tỷ đồng trong quý II/2013.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, SHI đạt 904 tỷ đồng doanh thu
và 13,4 tỷ đồng LNST. Chỉ tiêu doanh thu đạt 45% kế
hoạch 2014. Cổ tức dự kiến năm 2014 là 3%/mệnh giá.

Theo NHNN, đến ngày 31/7/2014, tổng phương tiện thanh toán tăng 7,36%, huy động
vốn tăng 6,98% (huy động bằng VND tăng 7,92%, huy động bằng ngoại tệ tăng 1,31%)
so với cuối năm 2013; thanh khoản của các TCTD tiếp tục được đảm bảo và dư thừa,
thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt, lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Các nhà máy thu hơn 116.000 tỷ đồng sau 2 năm vận hành thị trường điện cạnh
tranh

Inox Sơn Hà lãi sau thuế 10,4 tỷ đồng trong quý II 

Đến cuối tháng 7, tín dụng tăng 3,68%

Theo Báo cáo của Ban Thị trường điện EVN tại cuộc họp tổng kết 2 năm chính thức
vận hành thị trường điện cạnh tranh (VCGM) ngày 7/8, công tác thanh toán trên thị
trường điện trong 2 năm chính thức vận hành VCGM (1/7/2012 - 1/7/2014) đã được
thực hiện minh bạch, công khai và thuận lợi. Tổng chi phí thanh toán trên VCGM trong
2 năm đã lên tới con số gần 116.046 tỷ đồng, cao hơn so với thanh toán theo cơ chế
cũ là 1.924 tỷ đồng. Trong đó, có gần 83.208 tỷ đồng đã được thanh toán qua thị
trường điện giao ngay (trực tiếp chào giá, huy động), chiếm 71,7%. Giá thanh toán trên
VCGM bình quân là 1.062,4 đ/kWh, cao hơn 17,4 đ/kWh so với giá bán điện cam kết.

Thép Tiến Lên lợi nhuận 6 tháng giảm 66%

LBM lãi sau thuế 1,6 tỷ đồng trong quý II
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Các khu đất vàng dự kiến mang lại nguồn thu lớn cho TPHCM là khư 164 Đồng Khởi,
tứ giác Bến Thành, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
ngân sách trong năm 2014 của TPHCM gần 11.700 tỉ đồng; trong đó nguồn thu từ tiền
sử dụng đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư một số khu đất có vị trí đắc địa khu trung tâm...
dự kiến sẽ giúp thành phố cân đối được 3.900 tỉ đồng. Trước tiên phải kể đến khu đất
164 Đồng Khởi, quận 1. Theo kế hoạch, việc đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đất này sẽ
giúp ngân sách thành phố thu về 1.600 tỉ đồng trong năm 2014. Dự kiến khu đất này sẽ
được xây dựng thành khu thương mại, dịch vụ

TPHCM dự kiến thu ngân sách gần 4.000 tỷ đồng từ các khu đất vàng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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(Cập nhật 17h00' ngày 12/08/2014)
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9,148.13

15,161.31

Ngày 11/8, thị trường không đón nhận bất kỳ số liệu kinh tế hay sự kiện đáng chú ý nào
trong khi rủi ro địa chính trị cũng giảm dần. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD
với 6 đồng tiền mạnh - duy trì ở 81,455 điểm. USD giao dịch ở 102,22 JPY/USD trong
cả phiên. Israel và Palestine đã bắt đầu đàm phán ở thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm nỗ
lực chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza và dỡ bỏ phong tỏa đối với dải đất này. Tại
Ukraine, tình hình chiến sự cũng bớt căng thẳng hơn sau khi Ukraine đạt được thỏa
thuận cứu trợ nhận đạo cho vùng Luhansk nằm dưới sự bảo trợ của Hội Chữ Thập đỏ,
với sự tham gia của Mỹ, Liên minh châu Âu và Nga. Euro giao dịch ở 1,3386 USD/EUR. 
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USD đi ngang do căng thẳng địa chính trị lắng dịu

Bộ Thương mại Singapore cho biết, GDP quý II tăng trưởng 0,1% so với 3 tháng đầu
năm, trái ngược với dự báo giảm 0,8% của các chuyên gia. So với cùng kỳ năm ngoái,
kinh tế Singapore tăng trưởng 2,4%. Lĩnh vực sản xuất tại Singapore giảm 15,2% so
với 3 tháng đầu năm, thấp hơn so với mức giảm dự báo 19,4%. Trong khi đó, lĩnh vực
dịch vụ tăng 4,5% và xây dựng tăng 0,3% trong cùng kỳ. Theo một số chuyên gia, kinh
tế Singapore có thể tăng trưởng khoảng 3% trong năm nay nhờ nhu cầu tiêu thụ hàng
hóa và dịch vụ của nước ngoài, đặc biệt là các nền kinh tế tiên tiến, đang dần cải thiện.

22.02

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

năm nay. Chi phí tài chính của công ty ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo này không đáng kể. Các chi phí bán
hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 12% và 8%.
LNST quý II của LBM là 1,6 tỷ đồng, giảm 81% so với
cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt
97 tỷ đồng doanh thu và 2,8 tỷ đồng LNST.
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S&P 500

Doanh thu quý II/2014 của CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á
(mã DAG) là 287 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm
trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý II xấp xỉ
9 tỷ đồng, tăng 16% so với quý II năm ngoái. Lũy kế 6
tháng đầu năm, doanh thu của DAG là 530 tỷ đồng, đạt
53% kế hoạch 2014. Lợi nhuận sau thuế của công ty là
13 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch năm 2014 là 12,5 tỷ đồng.
Trước đó, lợi nhuận sau thuế cả năm 2013 của DAG xấp
xỉ 27 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Tháng 7/2014, sản
lượng cà phê xuất khẩu cả nước ước đạt 77 nghìn tấn với giá trị kim ngạch 179 triệu
USD, nâng khối lượng xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1,12 triệu tấn,
kim ngạch 2,31 tỷ USD; tăng 26,9% về khối lượng và tăng 21,9% về giá trị so với cùng
kỳ năm 2013. Trái ngược với cà phê, xuất khẩu cao su lại sụt giảm mạnh cả về khối
lượng và giá trị. Trong 7 tháng, xuất khẩu cao su chỉ đạt 451 nghìn tấn với giá trị kim
ngạch ước đạt 828 triệu USD, giảm 10% về khối lượng và giảm tới 32,3% về giá trị so
với cùng kỳ. Theo đó, giá cao su bình quân chỉ đạt 1.870 USD/tấn, giảm 25,7% so với
cùng kỳ 2013.

Dow Jones 16,569.98

Xuất khẩu nông sản chủ lực: Cà phê ổn định, cao su "lao dốc" Nhựa Đông Á lãi sau thuế quý II 9 tỷ đồng

Kinh tế Singapore bất ngờ tăng trưởng trong quý II

thị trường liên ngân hàng hoạt động thông suốt, lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng
nhẹ nhưng vẫn có xu hướng ổn định ở mức thấp. Trong tháng 7/2014, lãi suất huy
động và cho vay VND của các TCTD tương đối ổn định sau khi đã giảm nhẹ trong
tháng 6/2014. Đến ngày 31/7/2014, tín dụng toàn hệ thống các TCTD đối với nền kinh
tế tăng 3,68% so với cuối năm 2013. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng
tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.
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Số cp giảm giá

HNX Index đứng ở mức 80 47 điểm giảm 0 13 điểm ( 0 16%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 601,78 điểm, giảm 0,35 điểm (-0,06%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 83 triệu đơn vị, trị giá 1.457,95 tỷ đồng.
Toàn sàn có 91 mã tăng, 121 mã giảm và 92 mã đứng giá. Cuối phiên
giao dịch, khá nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như VIC, VCB, PVD,
SSI, HAG… đã đồng loạt tăng giá và góp phần giữ cho chỉ số VN-
Index không giảm quá sâu. Trong khi đó, các cổ phiếu trụ cột như
GAS, VNM, MSN, BVH… vẫn giảm giá và khiến chỉ số VN-Index chưa
thể tăng điểm trở lại. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các cổ phiếu như
FLC, SAM, HQC, IJC, PVT… đều chỉ đứng ở mức giá tham chiếu
hoặc đã giảm điểm nhẹ, tuy nhiên, giao dịch ở nhóm cổ phiếu này vẫn
diễn ra khá mạnh. 

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 80,47 điểm, giảm 0,13 điểm (-0,16%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 66,7 triệu đơn vị, trị giá 1.125,68 tỷ đồng.
Toàn sàn có 92 mã tăng, 96 mã giảm và 171 mã đứng giá. Các cổ
phiếu trong nhóm HNX-30 phân hóa khá mạnh trong phiên giao dịch
hôm nay. Một số cổ phiếu như VND, SHB, LAS, DBC… đã đồng loạt
giảm giá. Phiên hôm nay, giao dịch khớp lệnh trên sàn HNX vẫn diễn
ra ảm đạm, dòng tiền chỉ tập trung vào một số mã quen thuộc như
KLF, SCR, PVX… Trong đó, KLF tăng 500 đồng lên 13.000 đồng/CP
và khớp lệnh được hơn 6,6 triệu đơn vị. SCR và PVX đứng giá tham
chiếu và đều khớp lệnh trên 3 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 1,9 triệu đơn vị và bán ra 4,8
triệu đơn vị, trong đó PPC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
278.000 đơn vị . Trên sàn HNX, họ đã mua vào 276.000 cổ phiếu và
bán ra 571.177 cổ phiếu.
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VN-Index giảm 0,35 điểm (-0,06%), xuống 601,78
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 83 triệu đơn vị, giá 
trị 1.458 tỷ đồng. Phiên giảm giá của ngày hôm nay
kéo VN-Index lùi sát về mức hỗ trợ 600 điểm được tạo
bởi cạnh dưới của mẫu hình Rising Wedge. Tạm thời
chỉ số vẫn đang duy trì trên mức hỗ trợ và sự xuất hiện
của một cây nến Doji được cho là tín hiệu tốt trong thời
điểm này. Tuy nhiên MACD đã xác nhận tín hiệu bán
ra, trong khi đó Stochastic hướng xuống, bong bóng
ADX cho rằng cường độ giảm có thể sẽ được phát
triển thêm. 
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HNX-Index dù rất nỗ lực, nhưng không một lần leo lên
trên mốc tham chiếu trong phiên giao dịch chiều do
mức giảm từ phiên sáng là khá sâu. Đóng cửa, HNX-
Index giảm 0,13 điểm (-0,16%), xuống 80,47 điểm.
mức hỗ trợ 80 điểm tiếp tục được kiểm nghiệm trong
phiên hôm nay. Hiện tại chưa thể nói đà tăng của chỉ
số đã bị phá vỡ khi mà dải mây Rainbow vẫn đang
hướng lên. Tuy nhiên với việc kiểm nghiệm không
thành công vùng đỉnh gần nhất của ba cây nến trước
đang tạo áp lực bán ra với nỗi lo chỉ số tạo mẫu hình
hai đỉnh. Đà tăng sẽ được duy trì nếu mức 80 điểm
được giữ vững trong những phiên giao dịch kế tiếp.

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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Một lần nữa, mốc hỗ trợ 600 điểm lại phát huy tác dụng, giúp VN-Index bật trở lại và dao động trên mốc tham
chiếu. Tuy nhiên, nỗ lực giữ VN-Index có phiên tăng điểm đã bất thành do lực bán của khối ngoại ở các mã
lớn. 
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Sau khi có phiên tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng vào ngày đầu tuần, chứng khoán Châu Á kéo dài đà tăng
của mình sang phiên giao dịch ngày thứ Ba nhờ hy vọng rủi ro địa chính trị lắng dịu. Lúc 13h16 giờ Việt Nam,
chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 146,40 điểm, sau khi tăng 1,2% trong phiên ngày 11/8,
mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 19/6. Chỉ số này đã giảm 2,4% trong tuần trước do lo ngại về xung đột tại
Ucraina và Trung Đông. “Có vẻ lo ngại về địa chính trị đã lắng dịu phần nào”, ông Nader Naeimi, giám đốc bộ
phận phân bổ tài sản của hãng AMP Capital Investors Ltd tại Sydney nhận định. “Chúng ta sẽ thấy thị trường
cổ phiếu ổn định trở lại và các thị trường có thể sẽ tăng đôi chút.” Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,4% sau
khi đồng Yên giảm giá 0,2% so với đồng USD vào phiên trước. Chứng khoán Hàn Quốc và New Zealand
cùng tăng 0,1%, chứng khoán Ấn Độ tăng 0,7%. Chứng khoán Singapore tăng 0,2% khi GDP của nước này
bất ngờ tăng 0,1% trong quý 2/2014, ngược với dự báo là suy giảm 0,8%. Ngược lại, chứng khoán Hồng
Kông giảm 0,2%, chứng khoán Trung Quốc giảm 0,4%, chứng khoán Đài Loan giảm 0,1%. Thị trường Thái
Lan vẫn đóng cửa nghỉ lễ.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Sau chỉ vài phút lừng khừng đầu phiên, sự khởi sắc của VIC và một số mã như BVH, DPM, SSI... đã giúp thị
trường đảo chiều tăng điểm, tiến sát mốc 605 điểm. Thế nhưng, áp lực bán tiếp tục gia tăng ngay sau đó
khiến nhiều cổ phiếu (CP) vốn hoá lớn như GAS, VNM, MSN, PVD...đồng loại giảm điểm, chỉ số mất mốc
tham chiếu. Mặc dù chỉ số VN30 vẫn tăng điểm nhưng lại không đủ mạnh để hỗ trợ kéo VN-Index tăng theo.
Giao dịch diễn ra khá ảm đạm, cầm chừng. Tình trạng này diễn đều trên cả hai sàn. Số lượng CP giảm giá
chiếm phần lớn khiến cả hai chỉ số chứng khoán càng khó khăn để quay ngược xu hướng. Như vậy, VN-
Index đã có phiên giảm thứ 3 liên tiếp và lùi về mức 600 điểm. Vẫn có nhiều nhà đầu tư kỳ vọng mức 600
điểm sẽ là vùng hỗ trợ cho chỉ số này. Tuy nhiên, việc thanh khoản sụt giảm với độ rộng giảm giá áp đảo
khiến tâm lý đã bớt hưng phấn đi rất nhiều. Nếu không tính lượng giao dịch thỏa thuận trên sàn Hà Nội thì
thanh khoản hôm nay giảm xuống dưới 2.000 tỉ đồng, với  118 triệu chứng khoán được giao dịch thành công,
đạt tổng trị giá 1.874,9 tỉ đồng.

Trong ngắn hạn các phiên tới, thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục dao động trong vùng điểm 600+/-5.
Do vậy, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến thuật mua vào tại các vùng hỗ trợ 595+/- và canh bán khi thị trường
lên lại 605+/-. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng và theo dõi sát thị trường, đặc biệt khi các nhà đầu tư
nước ngoài liên tục bán ròng lớn gần đây.

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.




