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Thường trực Thành ủy TP.HCM đã đồng ý tổ chức kỳ họp bất thường HĐND thành
phố khóa VIII một ngày trong khoảng thời gian từ ngày 9 – 12/9/2014. Theo đó, nội
dung của kỳ họp bất thường này HĐND TP.HCM sẽ xem xét và thông qua việc ưu đãi
đầu tư cho dự án của Tập đoàn điện tử Samsung tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
Trước đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Tập đoàn điện tử Samsung đầu tư dự án
xây dựng nhà máy sản xuất hàng điện tử với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD tại Khu
công nghệ cao thành phố. Đại diện Tập đoàn điện tử Samsung cho biết, Tập đoàn này
quyết định đầu tư 1 tỷ USD vào Khu công nghệ cao TP.HCM để sản xuất màn hình
LCD và các bộ phận liên quan.

TP.HCM: Sẽ xem xét chế độ ưu đãi đầu tư cho Tập đoàn Samsung

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

Cán cân thương mại 7 tháng đầu năm 2014 thặng dư 1,6 tỷ USD NBB lãi sau thuế 2,3 tỷ đồng trong quý II

Việt Nam nhận nhiều đơn hàng thủ công mỹ nghệ từ nước ngoài 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2014 đạt 12,916
tỷ USD, trong khi tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 12,965 tỷ USD, khiến cán cân thâm hụt
49 triệu USD. Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt
Nam đạt hơn 83,98 tỷ USD, tăng hơn 10,78 tỷ USD, tức 14,7%, so với cùng kỳ năm
2013; còn tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 82,39 tỷ USD, tăng hơn 8,57 tỷ USD, tức
11,6%, so với cùng kỳ. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm
đến hết tháng 7/2014 thặng dư gần 1,6 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện vẫn là mặt hàng
có giá trị xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 13,33 tỷ USD,
tiếp đến là hàng dệt, may với 11,5 tỷ USD.

FPT lãi ròng 7 tháng đạt 887 tỷ đồng, tăng 1%

Thép Tiến Lên lãi sau thuế 19 tỷ đồng trong quý II

Kết thúc 7 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn lũy
kế đạt 17.944 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm
2013, đạt 108% kế hoạch lũy kế. Lũy kế 7 tháng, doanh
thu từ thị trường nước ngoài của FPT đạt 1.740 tỷ đồng,
tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013. LNTT toàn tập đoàn
đạt 1.398 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch lũy kế. LNST 7
tháng đạt 1.179 tỷ đồng, ngang mức cùng kỳ năm 2013.
LNST dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 887 tỷ đồng, tăng
1% so với cùng kỳ năm 2013. �

Doanh thu quý II của NBB là 65 tỷ đồng, giảm 15% so với
cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của công ty giảm
từ 45% trong quý II năm 2013 xuống 42,6% quý II năm
2014. Quý II/2014, doanh thu tài chính tăng hơn 9 tỷ đồng
so với cùng kỳ còn chi phí tài chính tăng gần 8 tỷ đồng.
LNST chỉ đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm
trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và LNST của
công ty lần lượt là 97 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Doanh thu
giảm 13%, LNST gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước.

Thời gian gần đây, hàng loạt đơn hàng thủ công mỹ nghệ từ Nhật Bản, Trung Quốc
đang dịch chuyển sang thị trường Việt Nam và có khả năng đạt mục tiêu giá trị xuất
khẩu 1,6 tỷ USD trong năm 2014. Theo đó, dòng đơn hàng từ hai thị trường này
chuyển dịch về Việt Nam là do giá thành sản xuất tại Trung Quốc ngày một tăng thời

Doanh thu quý II của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã
TLH) là 913 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Biên lợi
nhuận của công ty tăng từ 5,2% trong quý II năm trước
lên 6 3% trong quý II năm nay LNST của công ty trong
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UBND Tp.HCM đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 3
trường hợp. Cụ thể, các trường hợp kể đến là nhà, đất không có giấy tờ hợp lệ hoặc
người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày
1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008, hiện đang sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch
và không có tranh chấp, khiếu nại; Đất đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận,
nhưng nhà ở không đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở; Nhà ở đã
tồn tại trên đất nông nghiệp trước thời điểm công bố quy hoạch, nhưng tại thời điểm
cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch.

Dow Jones 16,713.58

Tp.HCM: Kiến nghị cấp sổ đỏ cho trường hợp không có giấy tờ Vingroup báo lãi sau thuế 1.148 tỷ đồng quý II/2014

Kinh tế Malaysia bất ngờ tăng tốc nhờ xuất khẩu

chuyển dịch về Việt Nam là do giá thành sản xuất tại Trung Quốc ngày một tăng, thời
gian giao hàng của nhà sản xuất Trung Quốc dài gấp đôi so với Việt Nam trong khi yêu
cầu số lượng đặt hàng tối thiểu lại cao gây khó khăn cho các nhà nhập khẩu. Cùng với
đó, các nhà nhập khẩu cũng đã tin tưởng hơn vào chất lượng sản phẩm thủ công mỹ
nghệ của nước ta. Để tiếp tục gia tăng kim ngạch xuất khẩu. các doanh nghiệp có quy
mô nhỏ cần tập trung vào thị trường trung cấp phù hợp với năng lực sản xuất, chú
trọng mở rộng kênh giao tiếp

lên 6,3% trong quý II năm nay. LNST của công ty trong
quý II là 19 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ 2013. Lũy kế 6
tháng đầu năm 2014, doanh thu và LNST của Thép Tiến
Lên lần lượt là 1.651 tỷ đồng và 48 tỷ đồng. Doanh thu
công ty tăng 13% còn LNST giảm 65% so với 6 tháng đầu
năm 2013. Cả hai chỉ tiêu trên lần lượt đạt 41% và 38%
kế hoạch năm 2014.

20.27

S&P 500

Theo tin từ Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC), doanh
thu thuần hợp nhất đạt 7.692 tỷ đồng, tăng 25% so với
quí I/2014 và tăng 258% so với cùng kỳ năm trước. Lợi
nhuận trước thuế đạt 1.663 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận
sau thuế đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 8% so quí I/2014. Doanh
thu chủ yếu đến từ chuyển nhượng bất động sản là 6.303
tỷ đồng, tăng 29% so với quí I/2014 và tăng 400% so với
cùng kỳ năm 2013, phát sinh từ việc bàn giao các căn hộ
tại hai dự án Times City và Royal City.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng giá nhờ căng thẳng địa chính trị lắng dịu

GDP của Malaysia tăng trưởng ở tốc độ nhanh nhất trong 6 quý gần đây nhờ xuất
khẩu và nhu cầu nội địa tăng vọt. Ngân hàng trung ương Malaysia cho biết, GDP quý II
tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi tăng trưởng 6,2% trong quý I. Con
số này cao hơn mức tăng dự báo 5,8% của các chuyên gia. Chuyên gia kinh tế Julia
God tại tập đoàn CIMB dự đoán, ngân hàng trung ương Malaysia sẽ tiếp tục tăng lãi
suất vào tháng 9 tới đây nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ. Theo thống đốc ngân hàng
trung ương Malaysia Zeti Akhtar Aziz, tăng trưởng GDP của nước này có thể sẽ vượt
phạm vi dự báo của ngân hàng, từ 4,5% - 5,5%.

8.46
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Căng thẳng tại Ukraine và Trung Đông lắng dịu, thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng
giá và hỗ trợ đà tăng của USD. USD tăng 0,1% so với yên, giao dịch ở 102,47
JPY/USD. Mặc dù nhận được tín hiệu không mấy khả quan từ thị trường việc làm
nhưng triển vọng của USD vẫn rất tích cực khi kinh tế khu vực đồng euro thậm chí còn
thảm hại hơn, theo nhận định của các chuyên gia. Cục Thống kê Liên minh châu Âu
(Eurostat) cho biết, GDP quý II của khu vực không tăng trưởng so với 3 tháng đầu năm
trong khi các chuyên gia dự báo, kinh tế eurozone đã tăng trưởng 0,1% trong quý II.
Quý I, GDP của khu vực đồng euro tăng trưởng 0,2%.
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(Cập nhật 17h00' ngày 15/08/2014) Trang 1



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

604.24

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,971.90

109

105,894,724

THỨ HAI
18/08/2014

105

-1.01

72

VN-Index dừng lại ở mức 604,24 điểm, giảm 1,01 điểm (-0,17%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 106 triệu đơn vị, trị giá 1.971,9 tỷ đồng.
Toàn sàn có 105 mã tăng, 109 mã giảm và 90 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, khá nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như VCB, VIC, MSN,
BVH, BID… đã đồng loạt giảm giá và kéo chỉ số VN-Index xuống dưới
mốc tham chiếu. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch trong phiên
hôm nay tiếp tục diễn ra khá sôi động. Mã FLC chỉ đứng ở mức giá
tham chiếu, nhưng vẫn khớp lệnh lên tới trên 10,5 triệu đơn vị. ITA
tăng 200 đồng lên 8.100 đồng/CP và cũng khớp được hơn 9,9 triệu
đơn vị. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như PVT, HT1, HQC, IJC… cũng
đã đồng loạt tăng giá và giao dịch rất mạnh.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 82 23 điểm tăng 0 28 điểm (0 35%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,16 triệu đơn vị và bán ra 6,6
triệu đơn vị, trong đó VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
818.300 đơn vị (chiếm 36,4% 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 82,23 điểm, tăng 0,28 điểm (0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 64,1 triệu đơn vị, trị giá 662,5 tỷ đồng. Toàn
sàn có 107 mã tăng, 82 mã giảm và 170 mã đứng giá. Đáng chú ý,
phiên giao dịch hôm nay, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí trên sàn
HOSE như PVX, PVG, PVE, PVC, PGS, PVB… đã đồng loạt tăng giá.
Trong đó, ba mã PVX, PVG và PVE đã được kéo lên mức giá trần.
Trong đó, PVX khớp lệnh đột biến, đạt hơn 24,3 triệu đơn vị. Bên
cạnh đó, một số mã như ACB, BVS, DBC, VCG, VGS… cũng đã
nhích lên trên mốc tham chiếu. VGS tăng 200 đồng lên 7.900
đồng/CP và khớp hơn 1,2 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Kết thúc một tuần giằng co của Vn-Index khi cả tuần
qua chỉ số này dao động quanh vùng 605 điểm. Chốt
tuần, VN-Index đứng tại 604.24 điểm. Thanh khoản
tiếp tục ở mức cao với khối lượng giao dịch đạt hơn
100 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh đạt
hơn 1700 tỷ đồng. Nhìn chung cả tuần thị trường biến
động giằng co và với giao dịch trong trạng thái tích lũy
là chủ yếu. 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. Hiện tại, Vn-Index vẫn đang dao động sát dải
giữa của Bollinger cũng là đường hỗ trợ MA(20).
Ngưỡng hỗ trợ 600 điểm vẫn đang phát huy tác dụng.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Giao dịch tích cực hơn sàn Hose nhờ hoạt động của
nhóm cổ phiếu penny và midcap trong cả tuần. Đặc
biệt là sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu đầu khí ở phiên
nay đã giúp HNX-Index vẫn giữ được sắc xanh đến
cuối phiên. Tiêu biểu trong nhóm này là PVX và PVG
tăng trần cuối phiên. Tiếp tục hình thành cây nến xanh
thân nhỏ thứ 2 liên tiếp sau cây nến xanh thân dài
trước đó. Vùng kháng cự 82 điểm đã được chinh phục
thành công. Đồng thời, dải Bollinger đang có tín hiệu
mở ra rõ ràng hơn hỗ trợ xu thế tăng giá trên sàn này.
Bên cạnh đó, RSI và MFI tiếp tục tăng mạnh vào vùng
quá mua cho tín hiệu dòng tiền đang gia tăng khá tốt.
Tuy nhiên MACD lại chưa hình thành xu thế tăng rõ rệt
cùng với STO vẫn đang vận động quanh vùng quá
mua nên áp lực điều chỉnh vẫn rất lớn. Ngưỡng 82
điểm hiện tại trở lại ngưỡng hỗ trợ cho HNX-Index
trong tuần tới, thấp hơn là ngưỡng 80 điểm, ngưỡng
kháng cự hiện tại của HNX-Index là 85 điểm.

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

Trung bình 75 điểm Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

77 điểm

610 điểm

72 điểm

82 điểm

Mạnh

Yếu



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư cân nhắc giữa các báo cáo kết quả
kinh doanh với diễn biến tại Ucraina và các số liệu kinh tế khác. Lúc 13h32 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu
Á-Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 147,98 điểm, và tăng 2,7% kể từ đầu tuần, hướng tới tuần tăng mạnh nhất
kể từ ngày 28/3. Thị trường tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước này sẽ làm mọi thứ có thể
để ngăn chặn xung đột tại miền đông Ucraina. Bình luận của ông đã khiến chứng khoán toàn cầu tăng vào
đêm trước. Dù có những số liệu kinh tế xấu hơn dự đoán từ Nhật Bản, Châu Âu và ngay cả tại Mỹ, nhưng
nhà đầu tư lại hy vọng nó sẽ giúp duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng hiện nay. Chứng khoán Nhật Bản ít thay
đổi, chứng khoán Australia và New Zealand cùng tăng 0,3%, chứng khoán Singapore tăng 0,4%. Ngược lại,
chứng khoán Trung Quốc tăng 1%, chứng khoán Hồng Kông tăng 0,7%, chứng khoán Đài Loan tăng 0,4%.
Thị trường Ấn Độ và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ trong phiên này.
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Kết thúc tuần tăng điểm trên sàn HNX nhờ sự hoạt động tích cực của nhóm cổ phiếu cổ phiếu dầu khí. Trong
khi sàn Hose chỉ vận động hẹp quanh vùng 605 điểm. Ngưỡng 600 điểm đã đóng vai trò hỗ trợ cho Vn-Index
khá tốt. Thanh khoản tiếp tục cải thiện trong tuần này cho thấy dòng tiền khá ổn định và đem đến xu thế tích
cực hơn trong tuần tới. 
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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

Tuần qua tiếp tục là tuần bán ròng của khối ngoại khi họ bán ròng cả tuần trên sàn Hose. Nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn tiếp tục bị áp lực bán mạnh đã ảnh hưởng nhiều lên chỉ số. Sự rút ròng của khối ngoại 3 tuần liên tiếp
sẽ đem đến lo ngại về hoạt động rút vốn của ETF. Tuy nhiên, nhìn vào chu kỳ giao dịch thì ETF cũng giảm
quy mô giao dịch trong quý 3 hàng năm, do đó, tạm thời hoạt động bán ròng này không thực sự đáng lo ngại.
Như tín hiệu đã đưa ra từ trước đó, nhóm cổ phiếu penny và midcap tiếp tục có sự vận động rất tích cực.
Nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, hàng tiêu dùng, dầu khí..tiếp tục phục hồi trong tuần vừa qua.
Trong đó, nhóm dầu khí có sự khởi sắc nhất với đồng loạt các mã trong ngành này tăng tốt như PVC, PGS,
PVS, PVB, PVX, PVG…Chúng tôi cho rằng, sự dẫn dắt của dòng dầu khí đóng vai trò quan trọng cho xu thế
thị trường trong thời gian qua. Kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục cải thiện trong 6 tháng còn lại của năm là
cơ sở dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm này. Dòng tiền vẫn có sự luân chuyển rất tích cực và đang tìm
đến nhóm cổ phiếu trong trạng thái tích lũy. Đặc biệt là thanh khoản trong tuần qua tiếp tục cải thiện, thị
trường có nhịp điều chỉnh nhưng không lớn. Hiện tại, các tín hiệu cho thấy xác suất thị trường xảy ra áp lực
bán mạnh ở thời điểm này là không lớn. Do đó, sự vận động của thị trường trong tuần tới sẽ tiếp tục tích lũy
trên Hose và tăng giá trên HNX. �

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. Xu thế đi ngang tích lũy vẫn duy trì trên Hose trong khi sức mạnh dòng tiền cho thấy
sàn HNX tiếp tục giao dịch tích cực hơn trong tuần kế tiếp. Nhóm cổ phiếu penny và midcap tiếp tục được
quan tâm. �

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.




