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Chỉ số giá nhà Tp.HCM quý 2/2014 ở mức 89,6; tăng 0,6 điểm so với quý trước và 0,3
điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo của Savills cho thấy, tỷ lệ hấp thụ đạt 16,9%,
tăng mạnh 6,6 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 8,9 điểm phần trăm so với
cùng kỳ năm trước. Lượng giao dịch và tăng trưởng theo năm tăng mạnh với khoảng
2.550 căn hộ được hấp thụ, tăng 60% so với quý trước và 115% so với cùng kỳ năm
trước; đây là lượng giao dịch cao nhất trong ba năm qua. Trong suốt bốn quý vừa qua,
chỉ số giá nhà ở tăng nhẹ qua mỗi quý. Các nhân tố chính như hỗ trợ tài chính tốt hơn,
cam kết tiến độ xây dựng từ chủ đầu tư và các sản phẩm phù hợp nhắm đến các khách
mua mục tiêu đã làm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện giá bán. 

Thị trường nhà ở Tp.HCM vẫn tăng trưởng 

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

Giảm 50% phí dịch vụ khai thác tại 5 cảng hàng khôngCoteccons lãi sau thuế quý II 87 tỷ đồng

Siêu dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Thái Lan giảm vốn đầu tư

Bộ Giao thông vận tải mới ban hành một số chính sách giảm giá dịch vụ hàng không tại
cảng hàng không Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển vận tải hàng không. Đối với
chính sách giảm giá nhằm thu hút hãng hàng không khai thác đường bay đến Phú Bài,
Cam Ranh, Liên Khương, Cần Thơ, Phú Quốc, đối tượng áp dụng là các hãng hàng
không nêu trên bắt đầu khai thác trong thời gian từ 1/1/2014 đến 31/12/2015. Mức giảm
giá áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ hạ cất cánh tàu bay, điều hành bay đi đến, soi
chiếu an ninh hàng không. Thời hạn áp dụng là 36 tháng kể từ ngày hãng hàng không
khai thác chuyến bay đầu tiên.

PVC lãi đột biến gần 95 tỷ đồng quý II/2014

Vĩnh Sơn Sông Hinh lãi sau thuế 46 tỷ đồng quý II,
iả 4%

Nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 14% lên 24%, PVC báo
lãi 137 tỷ đồng sau thuế trong quý này, gấp gần 6 lần
cùng kỳ và gần bằng kế hoạch năm. Trong đó, lãi sau
thuế cổ đông công ty mẹ là gần 95 tỷ đồng, gấp 13 lần
cùng kỳ. EPS đạt 1.897 đồng. PVC cho biết, lợi nhuận
sau thuế quý II đột biến do doanh thu bán hàng tăng 26%.
Lũy kết 6 tháng đầu năm, PVC đạt 2.303 tỷ đồng doanh
thu, vượt 28% kế hoạch năm. LNST 6 tháng đạt 188 tỷ
đồng, vượt 34% kế hoạch năm. EPS 6 tháng đạt 2.418
đồ

Doanh thu quý II của CTCP Xây dựng Cotec (mã CTD) là
1.622 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ
giá vốn hàng bán trên doanh thu là 93%. LNST của công
ty là 87 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Lũy kế 6
tháng đầu năm, doanh thu CTD tăng 26%, đạt 2.849 tỷ
đồng. LNST của công ty 155 tỷ đồng, tăng 20% so với
cùng kỳ năm 2013. Hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận
lần lượt đạt 39% và 52% kế hoạch 2014.

PTT cho biết kế hoạch thay đổi này mà PTT sẽ trình với Chính phủ Việt Nam cụ thể là:
Thay vì đầu tư 27 tỉ USD, tập đoàn hàng đầu Thái Lan này giảm vốn xuống còn 20 tỉ
USD. Nguyên nhân điều chỉnh được PTT giải thích là do Chính phủ VN quy hoạch phát
triển ngành lọc hóa dầu nhiều hơn ở khu vực phía bắc, khu vực miền Trung nên dự án
sẽ được xây dựng phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của VN Việc điều

Doanh thu quý II của VSH là 92 tỷ đồng, hơn gấp đôi
cùng kỳ 2013. Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu
thuần giảm từ 69% trong quý II năm trước xuống 46%
trong quý II năm nay. Doanh thu tài chính của VSH giảm
85% từ hơn 57 tỷ đồng quý II/2013 xuống khoảng 8 tỷ
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Lúc 8h22 sáng nay (14/8), Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC
mua vào bán ra ở 36,6 - 36,72 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng ở cả hai
chiều mua vào, bán ra so với chiều qua. Phiên hôm qua, giá vàng SJC có chiều hướng
đi xuống, tuy nhiên đến sáng nay giá vàng đã về lại mức mở cửa của sáng qua. Giá
vàng SJC tại Hà Nội mua vào bằng với giá SJC tại TPHCM ở 36,6 triệu đồng/lượng,
trong khi giá bán ra cao hơn 20.000/lượng với 36,74 triệu đồng/lượng. Trên sàn giao
dịch Kitco cùng thời điểm, giá vàng giao ngay đứng ở 1.311,5 USD/ounce, tăng 3
USD/ounce so với giá đóng cửa phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước tiếp tục
cao hơn giá vàng thế giới 3,17 triệu đồng/lượng, tính theo tỷ giá USD bán ra của
Vietcombank chưa bao gồm thuế và phí.

Dow Jones 16,651.80

Giá vàng SJC tăng nhẹ lên 36,72 triệu đồng/lượngDược phẩm OPC lãi quý II hơn 12 tỷ đồng, giảm 35%

Nợ công của Italy đạt mức kỷ lục mới trên 2.100 tỷ euro 

sẽ được xây dựng phải điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung của VN. Việc điều
chỉnh cũng cần thiết để tránh đầu tư dư thừa, công suất lọc dầu của dự án đã giảm từ
660.000 tấn thùng/ngày như kế hoạch ban đầu xuống 400.000 tấn thùng/ngày. Dự kiến,
tổ hợp lọc hóa dầu sẽ được khởi công từ năm 2016 và chính thức hoạt động vào năm
2020, trở thành dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. �

85%, từ hơn 57 tỷ đồng quý II/2013 xuống khoảng 8 tỷ
đồng quý II/2014. LNST quý II/2014 là 46 tỷ đồng, giảm
4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu
và LNST lần lượt là 182 tỷ đồng và 94 tỷ đồng, tăng 74%
và 13% so với 6 tháng đầu năm 2013. 

-16.41

S&P 500

Doanh thu hợp nhất quý II công ty đạt hơn 162 tỷ đồng,
tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính
quý II tăng nhẹ trong khi chi phí tài chính tăng hơn 7%.
Các loại chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh,
lần lượt tăng 42% và 22%, đạt 53,4 tỷ đồng và 13,3 tỷ
đồng. LNST quý II/2014 đạt 12,21 tỷ đồng, giảm 35% so
với cùng kỳ năm trước. EPS quý II tương ứng đạt 954
đồng, giảm 34,5%. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt gần 336
tỷ đồng, LNST đạt 34 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 5%
so với 6 tháng đầu năm 2013.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng giá sau báo cáo doanh số bán lẻ

Nợ công của nước này xét cho đến cuối tháng Sáu đã đạt kỷ lục mới là 2.168 tỷ euro,
cao hơn mức cuối quý I năm nay 40 tỷ euro. Mức nợ này lên tới 134% GDP, khiến Italy,
nền kinh tế lớn thứ ba trong Liên minh châu Âu đã phải đứng ở vị trí thứ hai trong khối
này về nợ công sau Hy Lạp, nước có tỷ lệ nợ công tương đương với 174% GDP. Theo
báo cáo này, nợ công của Italy trong quý 2 cao hơn đầu năm nay 99 tỷ euro là do nhu
cầu chi tiêu của chính phủ trong khu vực hành chính công tăng cao, trong khi thu nhập
của ngân khố từ thuế giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2013. Cuối năm ngoái, Banca
d'Italia đã lên tiếng cảnh báo về việc nợ công ngày càng lớn của nước này.
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9,158.65

15,314.57

Đầu phiên giao dịch, USD giảm giá sau khi Bộ Thương mại cho biết, tăng trưởng
doanh số bán lẻ tháng 7 bất ngờ chậm lại, gần như không đổi so với mức tăng 0,2%
của tháng 6. Điều này càng củng cố quan điểm không vội vàng tăng lãi suất sớm của
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). USD thậm chí xuống thấp nhất 1 tuần so với euro sau
báo cáo này. Tuy nhiên, ngay sau đó, USD tăng giá trở lại theo đà tăng của thị trường
chứng khoán Mỹ. USD tăng lên 102,54 JPY/USD, mức giá cao nhất 1 tuần. Trong khi
đó, euro giảm xuống 1,3363 USD/EUR sau khi chạm đỉnh cao nhất 1 tuần so với USD
ở 1,3415 USD/EUR. 

-40.23

-22.51 4,172.28
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index tăng 2,49 điểm (0,41%) lên mức 605,25 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 112 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt
2.105 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 98 mã giảm và 101 mã
đứng giá. Phiên giao dịch hôm nay, khá nhiều cổ phiếu lớn như BVH,
VNM, VIC, MSN, KDC, HAG… vẫn duy trì được sắc xanh và góp phần
kéo chỉ số VN-Index vượt 605 điểm. Trong đó, VNM tăng 2.000 đồng
lên 116.000 đồng/CP. KDC vẫn tăng tới 2.500 đồng lên 66.000
đồng/CP. HAG tăng 300 đồng lên 25.600 đồng/CP và khớp được 3,46
triệu đơn vị. Chiều ngược lại, các cổ phiếu lớn khác trên sàn HOSE
như VCB, PVD, HSG, GMD, CII… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch diễn ra khá sôi động, tuy
nhiên, các cổ phiếu như FLC, HQC, ITA, KBC… đã chìm trong sắc đỏ. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 81 95 điểm tăng 0 13 điểm (0 15%) Tổng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,16 triệu đơn vị và bán ra 6,6
triệu đơn vị, trong đó ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
649.000 đơn vị (chiếm 15,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.280.450 cổ phiếu và bán ra 596.600 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 81,95 điểm, tăng 0,13 điểm (0,15%). Tổng
khối lượng giao dịch dạt 59,23 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao
dịch đạt gần 718 tỷ đồng. Toàn sàn có 88 mã tăng, 106 mã giảm và
165 mã đứng giá. Tương tự như trên sàn HOSE, các cổ phiếu trong
nhóm HNX-30 phiên hôm nay phân hóa khá mạnh. Một số mã như
BVS, KLS, NTP, SHB, VCG, VND… vẫn tiếp tục tăng giá và giữ vững
sắc xanh của chỉ số VN-Index. Trong đó, PVS tăng 100 đồng lên
36.600 đồng/CP và khớp lệnh được hơn 2,5 triệu đơn vị. KLS tăng
200 đồng lên 11.700 đồng/CP và cũng khớp được 4,5 triệu đơn vị.
VCG tăng 300 đồng lên 13.800 đồng/CP. Được biết, VCG đã công bố
BCTC hợp nhất quý II/2014, với doanh thu giảm 51%, nhưng LNST
đạt hơn 160 tỷ, gấp 3,5 lần cùng kỳ 2013. Chiều ngược lại, các cổ
phiếu như ACB, VGS, SCR, LAS, KLF… lại chìm trong sắc đỏ.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi nhẹ cùng thanh khoản cải thiện rõ rệt đã giúp
xu thế trên sàn Hose này tích cực hơn. Độ rộng tăng
điểm ở thời điểm cuối phiên cũng rất tốt với 105 mã
tăng giá. Chốt phiên, Vn-Index tăng 2.49 điểm, đứng
tại 605.25 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 100 triệu
đơn vị là mức tương đối tốt trong giai đoạn hiện nay.
Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này vẫn chưa cho tín
hiệu mới về xu thế thị trường. Dải Bollinger vẫn tiếp tục
đi ngang với ngưỡng cản trên là 610 điểm. Chỉ báo
MACD cũng đi ngang cùng với MFI và RSI vẫn vận
động quanh ngưỡng 60 điểm ủng hộ xu thế đi ngang.
Ở phiên nay, Vn-Index đã phục hồi khi chạm dải giữa
của Bollinger cũng là đường hỗ trợ MA(20). Chỉ báo
STO đang giảm mạnh vào vùng quá bán nên cơ hội
cho nhịp phục hồi tiếp tục tăng lên trong phiên kế tiếp.
Ngưỡng hỗ trợ 600 điểm vẫn đang phát huy tác dụng.
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

HNX giao dịch thận trọng sau phiên tăng mạnh trước
đó. Đóng cửa phiên bằng cây nến xanh thân nhỏ thể
hiện trạng thái giằng co của thị trường khi đường giá
hiện đang giao dịch sát dải trên của Bollinger. Số
lượng mã tăng và giảm khá cân bằng về cuối phiên.
Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0.13 điểm lên 81.95
điểm. Các mã dẫn dắt trên sàn này tăng khá tốt như
BVS, KLS, VCG, VND, SHB. Các chỉ báo kỷ thuật hiện
tại không cho sự đồng thuận khi MACD vẫn đang đi
ngang cùng đường tín hiệu. Trong khi MFI và RSI
đang tăng mạnh lên vùng quá mua cho tín hiệu dòng
tiền đang vào thị trường mạnh dần. Trong khi dải
Bollinger vẫn chưa có tín hiệu mở ra nên áp lực bán sẽ
gia tăng, cùng với STO vẫn đang vận động quanh
vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh vẫn rất lớn.
Ngưỡng 82 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự hiện tại sẽ
được thử thách trong  phiên giao dịch cuối tuần. 

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á hướng tới phiên tăng thứ tư liên tiếp nhờ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ
không tăng lãi suất sớm hơn dự kiến sau khi số liệu cho thấy sức tiêu dùng tại Mỹ chững lại trong tháng 7.
Lúc 13h22 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 147,72 điểm, sau khi tăng
2,2% trong 3 ngày qua. Thị trường Châu Á tăng theo chứng khoán Mỹ vào đêm trước sau khi báo cáo của Bộ
Thương mại Mỹ cho thấy doanh số bán lẻ của nước này gần như không thay đổi trong tháng 7 – ghi nhận
hoạt động kém nhất trong vòng 6 tháng, khi nhu cầu về ô tô giảm và tiền lương tăng chậm. Số liệu đó làm dấy
lên kỳ vọng Fed sẽ không sớm tăng lãi suất. Trước đó, việc tăng trưởng tín dụng tại Trung Quốc giảm và đầu
tư bất ngờ tăng chậm lại cũng làm dấy lên đồn đoán về khả năng các nhà hoạch định chính sách tại nền kinh
tế lớn thứ hai thế giới sẽ có biện pháp tăng cường kích thích. Chứng khoán Nhật Bản tăng 0,7% khi đồng Yên
giảm giá phiên thứ tư liên tiếp so với USD. Chứng khoán Australia tăng 0,6%, chứng khoán New Zealand
tăng 0,2%, chứng khoán Singapore tăng 0,1%, còn chứng khoán Ấn Độ tăng 0,4%. Chứng khoán Hàn Quốc
và Đài Loan ít thay đổi. Ngược lại, chứng khoán Trung Quốc giảm 0,4%, chứng khoán Hồng Kông giảm 0,2%.
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Sau phiên tăng mạnh trước đó trên sàn HNX thì phiên nay áp lực bán mạnh ở vùng giá cao khiến đà tăng bị
chậm lại. Trong khi sàn Hose tăng nhẹ với thanh khoản cải thiện rõ rệt cho xu thế tích cực hơn trên sàn này.
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CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

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

Cổ phiếu penny và midcap tiếp tục giao dịch khá tích cực ở phiên nay với sự trở lại của dòng chứng khoán
trên cả 2 sàn. Trên sàn Hose, KDC tiếp tục đóng cửa với giá trần, VIC và VNM tăng giá hỗ trợ kéo chỉ số.
Nhóm cổ phiếu cao su cũng tăng trở lại tiêu biểu là CSM và DRC. Trong khi bên sàn HNX áp lực bán ra ở
vùng giá cao khiến hầu hết các mã đều đóng cửa ở mức điểm thấp trong ngày, tuy nhiên hầu hết các mã dẫn
dắt vẫn giữ nhịp tăng khá tốt. Thanh khoản tăng mạnh trên sàn Hose trong khi sàn HNX có khối lượng giao
dịch tương đương phiên trước. Nhìn chung diễn biến dòng tiền hiện tại khá tích cực khi chỉ báo kỹ thuật MFI
liên tục tăng trong những phiên gần đây, biểu hiện trên sàn HNX rõ nét hơn sàn Hose. Hiện tại, Vn-Index vẫn
dao động dưới vùng kháng cự 610 điểm – là đỉnh cũ của Vn-Index trong tháng 3 vừa qua. Và các tín hiệu hiện
tại cho thấy chỉ số này vẫn đang trong trạng thái tích lũy với việc dải Bollinger đang kéo ngang. Trong khi sàn
HNX có tín hiệu rõ rệt hơn khi dải Bollinger bắt đầu mở rộng lên phía trên cùng với thanh khoản liên tục cải
thiện. Sự hoạt động trở lại của cổ phiếu đầu cơ là điểm đáng chú ý trong giai đoạn này. �

Nhóm cổ phiếu midcap và penny hoạt động trở lại cho thấy dòng tiền tiếp tục luân chuyển đến nhóm cổ phiếu
tích lũy trong thời gian qua. Điều này giúp thị trường liên tục thiết lập được mặt bằng giá mới nhưng áp lực
bán ra lại không quá lớn. Tuy nhiên, các phiên tăng giảm vẫn sen kẽ và sự bứt phá chưa thực sự rõ ràng do
đó xu thế tăng giá khá chậm. Hiện tại sức mạnh dòng tiền cho thấy sàn HNX có thể giao dịch tích cực hơn
trong các phiên tới. Nhóm cổ phiếu penny và midcap tiếp tục được quan tâm

Chưa có sự bứt phá rõ rệt của 2 chỉ số nhưng sự ổn định của dòng tiền giúp cho xu thế tiếp tục khả quan. 

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.




