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Trong vòng 3 năm qua, sau khi rà soát hàng loạt các dự án Bộ GTVT đã tiết giảm được
39.000 tỷ đồng. Số tiền tiết giảm ấn tượng này nằm trong nội dung báo cáo vừa được
Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông gửi lãnh đạo Bộ trong ngày
18/8. Cụ thể, Bộ đã rà soát tổng cộng 44 dự án, chủ yếu bao gồm các tuyến đường cao
tốc, nhằm áp dụng triệt để các giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư. Sau khi siết lại các chi
phí, bình quân mỗi dự án đã tiết giảm được đến gần 900 tỷ đồng. Trước đó hồi tháng 5,
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ủng hộ đề xuất dành khoản tiền tiết kiệm được
để đầu tư đóng tàu lớn cho ngư dân ổn định sản xuất, yên tâm bám biển.

Rà soát 44 dự án, Bộ GTVT tiết giảm được hơn 39.000 tỉ đồng

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

Xuất khẩu sang ASEAN sẽ tăng tốcOcean Group lãi sau thuế quý II đạt 39 tỷ đồng

Bộ GTVT nắm quyền làm chủ đầu tư nhiều dự án đường sắt

Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam sẽ đa dạng hóa xuất khẩu sang các thị trường
khác tại khu vực ASEAN. Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước thuộc ASEAN được
dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong vòng hai năm tới, và có cơ hội bùng nổ
khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời vào cuối năm 2015. Trong vòng hai năm
tới, trước thềm AEC, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn
định nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan với tổng số trên 99% dòng thuế của ASEAN 6
là 0% theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN. Đây là thời điểm để các doanh
nghiệp linh hoạt, nhạy bén, sớm nhận diện và nắm bắt những lợi ích tiềm năng dự kiến
từ AEC để thúc đẩy khả năng tăng quy mô kinh tế của mình.

Ninh Vân Bay lỗ quỹ đầu tiên trong 6 quý

Hoàng Quân lãi sau thuế 6 tháng đạt 5 tỷ đồng

Doanh thu thuần quý 2 công ty tăng 3,4% so với cùng kỳ
năm trước, đạt gần 50 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng
nhiều hơn khiến lợi nhuận gộp giảm nhẹ, xuống 21,8 tỷ
đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 46% xuống 44%. Chi
phí bán hàng tăng, chi phí quản lý tăng và lỗ gần 2 tỷ
đồng từ công ty liên kết khiến LNST chỉ còn 311 triệu
đồng, giảm 97% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm,
NVT đạt 123 tỷ đồng doanh thu, bằng 56% kế hoạch năm. 

Doanh thu quý II của OGC là 744 tỷ đồng, tăng 61% so
với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 30% trong quý II
năm ngoái xuống 25% quý II năm nay. Doanh thu tài
chính của công ty là 178 tỷ đồng, giảm gần một nửa so
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính của
OGC cũng giảm đi gần 150 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, doanh thu là 1.388 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ và
đạt 32% doanh thu dự kiến năm 2014. LNTT của công ty
là 72 tỷ đồng, chỉ bằng 29% kế hoạch năm.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa có quyết định chuyển chức năng chủ đầu tư
các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn ODA từ Tổng công ty Đường sắt
Việt Nam (ĐSVN), Cục Đường sắt Việt Nam về Bộ GTVT để bộ làm chủ đầu tư dự án.
Theo quyết định của bộ trưởng Bộ GTVT, có năm dự án đã giao Cục Đường sắt được

ể ề ồ ẩ ầ ắ

Doanh thu 6 tháng đầu năm của của HQC là 9 tỷ đồng,
giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của
công ty 6 tháng chưa đến 0,1 tỷ đồng. Doanh thu hoạt
động tài chính của công ty là 70,5 tỷ đồng, hơn gấp 8 lần
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Xu hướng đi ngang của giá vàng đã kéo dài gần một tháng nay và chưa có dấu hiệu
dừng lại. Sáng nay 19/8, giá vàng lại giảm nhẹ 10.000 đồng, hiện giao dịch quanh mức
36,63 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng SJC tại hai thành phố lớn
qua niêm yết của Tập đoàn DOJI điều chỉnh tăng nhẹ mỗi chiều 10.000 đồng/lượng.
Cũng tại Hà Nội, báo giá của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết, giá vàng SJC
hiện giao dịch ở mức 36,57 triệu đồng/lượng - 36,6 triệu đồng/lượng. Tại TPHCM, giá
vàng SJC qua niêm yết của Tập đoàn VBĐQ Sài Gòn giao dịch ở mức 36,51 triệu
đồng/lượng - 36,63 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 10.000 đồng/lượng. Với mức điều
chỉnh trên, giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới quy đổi trên 3,3 triệu
đồng/lượng.

Dow Jones 16,838.74

Giá vàng tiếp tục giảmVietinBank cấp giới hạn tín dụng hơn 1.724 tỷ đồng
cho CII

Thặng dư thương mại Eurozone tháng 6 tăng vọt

chuyển về Bộ GTVT gồm: ba dự án chuẩn bị đầu tư là đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu,
đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh, đường sắt vào cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; hai dự
án đang thực hiện đầu tư là tuyến đường sắt Yên Viên - Cái Lân (vốn trái phiếu chính
phủ), đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông (vốn vay Trung Quốc).

cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính giảm nhưng chi phí
bán hàng và chi phí quản lý lần lượt tăng 29% và 22% so
với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi sau thuế 5 tỷ đồng,
giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

5.86

S&P 500

VietinBank đồng ý cấp cho CII giới hạn tín dụng với số
tiền hơn 1.724 tỷ đồng để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn thuộc tỉnh
Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT. Việc tài trợ nói
trên của VietinBank đã giúp công ty huy động đủ vốn để
triển khai thực hiện dự án. CII và VietinBank sẽ cùng xúc
tiến các hoạt động hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển các
hoạt động kinh doanh. VietinBank sẽ tư vấn phát hành và
đầu tư trái phiếu CII; cung cấp cho CII các sản phẩm về
tài chính
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USD tăng do căng thẳng Ukraine - Nga lắng dịu

Cục Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết, thặng dư thương mại tháng 6 của
khu Eurozone tiếp tục tăng lên 16,8 tỷ euro (22,49 tỷ USD) từ 15,4 tỷ euro đạt được
trong tháng 5. Số liệu này cũng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu điều chỉnh theo 
mùa, xuất khẩu trong tháng 6 của khu vực giảm 0,5% trong khi nhập khẩu tăng 0,5% so 
với tháng trước đó. Năm tháng đầu năm, xuất khẩu tháng 6 sang Nga và các nước
thuộc Liên minh châu Âu lần lượt giảm 14% và 12%. Trong đó, Vương quốc Anh, Mỹ
và Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại chính của khu vực đồng Eurozone.
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9,326.64

15,458.89

Căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu lắng dịu, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào tài sản
của Mỹ, đặc biệt là USD. Ngày 17/8, đại diện 4 nước gồm, Nga, Đức, Pháp, Ukraine đã
họp tại Berlin để thảo luận về lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine sau hơn 4 tháng
giao tranh giữa quân đội và phe ly khai Ukraine. Mặc dù cuộc họp không đạt được kết
quả đáng kể nào nhưng các bên dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán vào đầu tuần này. USD
tăng 0,19% so với yên lên 102,53 JPY/USD. Tin tức từ thị trường bất động sản cũng hỗ
trợ rất lớn cho sự tăng giá của USD. Euro giảm 0,28% so với USD xuống 1,33615
USD/EUR.

81.31

43.49 4,248.92
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83
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VN-Index dừng lại ở mức 604,64 điểm, giảm 0,44 điểm (-0,07%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 134,018 triệu đơn vị, trị giá 2,792,790 tỷ
đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng, 120 mã giảm và 100 mã đứng giá.
Phiên hôm nay, trong nhóm VN-30 chỉ có 3 mã tăng giá là FPT, HPG,
OGC và PVD. Đáng chú ý, mã PVD tăng 1.000 đồng lên 101.000
đồng/CP và thỏa thuận được hơn 5,33 triệu cổ phiếu, tương ứng giá
trị giao dịch đạt gần 496 tỷ đồng. Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm
lên các cổ phiếu lớn khác như MSN, VNM, KDC, SSI. Ở nhóm cổ
phiếu vừa và nhỏ, giao dịch diễn ra rất sôi động, tuy nhiên, các cổ
phiếu như FLC, ITA, IJC, KBC, PVT, SAM… đều đã đồng loạt giảm
giá. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 82 66 điểm giảm 0 47 điểm ( 0 57%) Tổng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,5 triệu đơn vị và bán ra 9,8
triệu đơn vị, trong đó PET được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
644.620 đơn vị (chiếm 20,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 434.500 cổ phiếu và bán ra 810.588 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 82,66 điểm, giảm 0,47 điểm (-0,57%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 58,319 triệu đơn vị, trị giá 782,850 tỷ đồng.
Toàn sàn có 90 mã tăng, 114 mã giảm và 155 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, một số cổ phiếu dầu khí như PVS, PVC, PVG, PVB… đã
giảm giá khá mạnh. Trong đó, PVS giảm 600 đồng xuống 36.900
đồng/CP và khớp lệnh hơn 4 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ
phiếu có tính dẫn dắt như VND, VCG, SHB, SCR, ACB… cũng đồng
loạt giảm giá và kéo chỉ số HNX-Index xuống dưới mốc tham chiếu.
Khép phiên giao dịch, SCR giảm 100 đồng xuống 9.900 đồng/CP và
khớp lệnh được 4,8 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, PVX tăng nhẹ 100
đồng lên 4.800 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt gần 7
triệu đơn vị.
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Vẫn dao động quanh vùng 605 điểm, Vn-Index đóng
cửa đứng tại 604.64 điểm với thanh khoản ở mức cao.
Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 125 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2000 tỷ đồng.
Sắc đỏ bao trùm với áp lực điều chỉnh diễn ra trên toàn
thị trường, tuy nhiên mức độ điều chỉnh không quá lớn.
Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này vẫn cho tín hiệu đi
ngang. 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. �

NHẬN ĐỊNH  

565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng giá, HNX-Index để mất
0.47 điểm xuống 82.66 điểm. Sau khi đường giá tăng
ra ngoài dải Bollinger thì ở phiên nay đường giá đã bị
kéo vào trong dải Bollinger. Cây nến xanh thân ngắn
thể hiện trạng thái giằng co của nhà đầu tư. Đà tăng
vẫn duy trì khá tốt trên sàn này khi một loạt các chỉ báo
ủng hộ xu thế tăng giá. Chỉ báo MACD bắt đầu gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu và cắt lên trên
đường này. 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 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 các phiên 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
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580điểm
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Trang 3

Trung bình 75 điểm Trung bình

Yếu
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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 trong phiên ngày 19/8 sau khi số liệu cho thấy tâm lý các công ty xây dựng nhà tại
Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 tháng và khi các cuộc xung đột chính trị trên toàn cầu lắng dịu. Lúc
13h23 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,6% lên 148,80 điểm, với cả 10 nhóm
ngành cùng tăng. Chỉ số tâm lý các hãng xây dựng nhà tại Mỹ tăng trong tháng 8, cho thấy ngành này đang
tiếp tục cải thiện trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang xem xét các số liệu kinh tế để quyết định điều
chỉnh chương trình kích thích. Bên cạnh đó, tình hình chính trị tại Đông Âu cũng trở nên tốt hơn, giúp thúc đẩy
tâm lý nhà đầu tư. Thị trường tăng trên diện rộng, với chứng khoán Nhật Bản và Australia cùng tăng 0,7%,
chứng khoán Đài Loan tăng 1,1%, chứng khoán New Zealand và Hàn Quốc cùng tăng 0,9%, chứng khoán
Singapore và Ấn Độ cùng tăng 0,1%. Chứng khoán Hồng Kông giảm 0,2%. Số liệu tích cực trước đó đã giúp
chỉ số Nasdaq trên thị trường Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 14 năm.
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THỨ TƯ

20/08/2014

Áp lực điều chỉnh đã diễn ra trên cả 2 sàn ở phiên nay, sắc đỏ chiếm đa số trên bảng điện tử ở cuối phiên tuy
nhiên mức độ điều chỉnh không quá lớn và thanh khoản tiếp tục cải thiện thể hiện lực cầu khá tốt. Áp lực bán
ra của khối ngoại là nguyên nhân chủ yếu cho các phiên giảm của thị trường trong thời gian gần đây và phiên
nay không ngoại lệ. 
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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 hai phiên hãm đà, hôm nay nhà đầu tư nước ngoài lại bán ra cường độ lớn ở một loạt blue-chips. VN-
Index đóng cửa sụt giảm ngay cả khi GAS tăng. Tính chung trên toàn sàn HSX khớp lệnh, khối ngoại bán ra
tăng 12% về khối lượng và 43% về giá trị. Tuy quy mô bán hôm nay chưa bằng các phiên tuần trước, nhưng
đã tăng trở lại. Giá trị bán tăng vọt do hoạt động bán tập trung vào các mã có thị giá rất cao. Mặc dù nhóm cổ
phiếu dầu khí chiều nay không thể hiện được sức mạnh phục hồi, nhưng nhóm cổ phiếu nhỏ nói chung vẫn
tăng giá. Cơ hội ngắn hạn vẫn tập trung tại đây và chủ yếu ở HSX. Chỉ số VNSmallcap là chỉ số duy nhất trên
thị trường niêm yết còn tăng điểm. Các cổ phiếu lớn trong rổ VN30 điều chỉnh hôm nay khiến cho VN-Index lại
có một ngày biến động kém ổn định. Chỉ số này đóng cửa thấp hơn mức cao nhất trong ngày khoảng 0,73%,
phản ánh đúng dao động của các mã lớn. Đa số cổ phiếu cổ phiếu trong nhóm VN30 đã giảm dần về cuối
phiên. 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 các phiên 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. Sự gia tăng liên tục của thanh khoản càng củng cố xu thế tăng giá trên HNX, trong
khi sàn Hose chịu ảnh hưởng nhiều của cổ phiếu vốn hóa lớn nên sự bứt phá đang bị hạn chế. Nhìn chung
diễn biến thị trường vẫn khá tích cực. Nhóm cổ phiếu penny và midcap tiếp tục được quan tâm. Nhà đầu tư
nên lựa chọn những cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy và có tín hiệu break out. Nên chốt lời một phần
những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua. �

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.




