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Theo Cục Thống kê tỉnh Long An, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh trong
tháng 8/2014 tăng 0,34% so với tháng 7/2014, trong đó hàng hóa tăng 0,45% trong khi
dịch vụ chỉ tăng nhẹ 0,02%. Trong tháng, ngoại trừ nhóm ngành giao thông giảm 0,01%
và bưu chính viễn thông giảm 0,15%, còn lại có 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ của giỏ
hàng tính CPI tăng. Tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,71%.
Mức tăng khá cao của nhóm hàng ăn là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 8 của Long
An tăng tới 0,34% do đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong giỏ tính CPI. Tính
chung 8 tháng đầu năm, CPI tại Long Anđã tăng 2,18%

Long An: CPI tháng 8/2014 tăng 0,34% so với tháng trước 

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

Doanh nghiệp Việt chiếm hơn 10% thị phần vận tải biển Điện cơ Hải Phòng lãi quý II gần 5 tỷ đồng, giảm 8%

Đồng Nai xuất khẩu 8 tháng đạt 8,1 tỷ USD

Ngành vận tải biển Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề. Cả nước chỉ có 28 tàu
container, đáp ứng một phần rất nhỏ nhu cầu. Thế nhưng ngay cả với xuất nhập khẩu
hàng rời, doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam cũng vẫn nhường sân cho tàu ngoại. Tàu
thì nhiều nhưng quá nhỏ nên hiệu quả khai thác thấp. Tại cảng Hải Phòng, 8 tàu đang
bốc dỡ hàng hóa, nhưng chủ yếu là tàu ngoại làm hàng xuất nhập khẩu. Số tàu ít ỏi của
doanh nghiệp trong nước chỉ chuyển hàng về từ Quảng Ninh. Máy trưởng Trần Văn
Phong gắn bó với nghề nhiều năm không khỏi nuối tiếc vì không có cơ hội chạy tuyến
viễn dương. Ngay cả với những tàu chạy xuất nhập khẩu thì cũng bập bõm, việc cạnh
tranh với tàu ngoại gần như không thể.

Traphaco lãi sau thuế 46 tỷ đồng

Thiết bị y tế Việt Nhật lãi quý II hơn 22 tỷ đồng

Doanh thu quý II của TRA là 435 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so
với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của công ty
giảm từ 44,2% trong quý II năm ngoái xuống 42,5% trong
quý II năm nay. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần
lượt tăng 9% và 4% so với cùng kỳ khiến LNST của
Traphaco giảm 6% so với cùng kỳ, đạt 46 tỷ đồng. Lũy kế
6T2014, Traphaco đạt doanh thu 728 tỷ đồng và LNST 68
tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 23% so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý II/2014 công ty ước đạt gần 125 tỷ
đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng
bán tăng 32%, khiến lợi nhuận gộp quý này tăng 11%, đạt
15,25 tỷ đồng. Biên độ lợi nhuận gộp quý này đạt 12%,
giảm 2% so với quý II/2013. lợi nhuận sau thuế đạt 4,94 tỷ
đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng,
doanh thu đạt 165,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,92
tỷ đồng, giảm lần lượt 2% và 10% so với 6 tháng đầu năm
2013. 

Cục Thống kê Đồng Nai cho biết, xuất khẩu trong tháng 8/2014 của các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 1,2 tỷ USD. Theo báo Đồng Nai, đây cũng là mức xuất
khẩu cao nhất trong các tháng từ đầu năm đến nay. Theo đó, xuất khẩu trong 8 tháng
đầu năm của Đồng Nai đạt hơn 8,1 tỷ USD, tăng khoảng 14,5% so với cùng kỳ năm
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Doanh thu thuần quý II/2014 đạt 190 tỷ đồng, tăng 20% so
với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng tương ứng
13%, đạt 132,34 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp quý này tăng
43%, đạt gần 58 tỷ đồng. Biên độ lợi nhuận gộp đạt 30%.
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Ngân hàng Nhà nước đã trở lại mua vào ngoại tệ, sau những diễn biến của lãi suất và
tỷ giá USD/VND những ngày gần đây. Trong tuần qua và đầu tuần này, tỷ giá USD/VND
ổn định ở mức thấp trên biểu niêm yết của các ngân hàng thương mại, phổ biến từ
21.155 - 21.175 VND giá mua vào, 21.225 VND bán ra. Trên thị trường liên ngân hàng,
từ tuần trước giá USD đã chính thức rơi xuống dưới mức giá mua vào của Sở Giao dịch
Ngân hàng Nhà nước (21.200 VND), giao dịch phổ biến từ 21.195 – 21.197 VND. Vùng
giá giao dịch trên là điều kiện để Ngân hàng Nhà nước trở lại mua vào ngoại tệ. Một số
tổ chức tham gia thị trường liên ngân hàng cũng đã ghi nhận diễn biến này; quy mô mua
vào gần đây có ngày lên tới 120 triệu USD.

Dow Jones 16,919.59

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua vào ngoại tệMHC: Quý 2/2014 lãi ròng 7,43 tỷ đồng tăng 74% so với
cùng kỳ

Xuất khẩu Nhật Bản phục hồi nhờ chính sách của ông Abe

2013. Trong đó, xuất khẩu của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên 7 tỷ USD, kinh tế
tư nhân hơn 886 triệu USD, kinh tế nhà nước gần 159 triệu USD và kinh tế tập thể gần
1 triệu USD. Với tổng giá trị xuất khẩu trên, Đồng Nai vẫn nằm trong top 5 tỉnh, thành có
xuất khẩu dẫn đầu trong cả nước.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 22 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so
với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt
315,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 33,12 tỷ đồng, tăng lần lượt
31% và 145% so với 6 tháng đầu năm 2013. 

-5.12

S&P 500

Doanh thu thuần quí 2/2014 của MHC đạt gần 23 tỷ đồng
tăng gần 141% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ
yếu là doanh thu từ hoạt động dịch vụ vận tải. Tuy nhiên
giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp của
quý 2/2014 đạt 7,13 tỷ đồng, tăng 118,24% so với quý
2/2013. LNST đạt 8,74 tỷ đồng trong đó LNST công ty mẹ
đạt 7,43 tỷ đồng tăng 74,54% so với quý 2/2013.Lũy kế 6
tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt gần 41 tỷ đồng;
LNST công ty mẹ đạt 19,4 tỷ đồng 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD lên cao nhất 9 tháng so với euro

Xuất khẩu tháng 7 của Nhật Bản tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức
tăng dự báo 3,8% của các chuyên gia. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2,3%. Như vậy,
thâm hụt thương mại tháng 7 của Nhật Bản là 964 tỷ yên (9,36 tỷ USD). Theo báo cáo,
khối lượng xuất khẩu trong tháng 7 cũng cao hơn 5,6% so với tháng 12/2012 - thời
điểm ông Shinzo Abe nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Xuất khẩu phục hồi sẽ là động
lực để chính phủ Nhật Bản tiếp tục thực hiện đợt tăng thuế thứ 2 trong năm tới. Kinh tế
Nhật Bản dự kiến sẽ tăng trưởng 2,9% trong quý III sau khi suy giảm mạnh trong 3
tháng trước đó.
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Trang 1

9,296.75

15,466.16

Số liệu kinh tế tích cực đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào thị trường tiền tệ của
Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số lượng nhà bắt đầu khởi công xây dựng trong tháng
7 tăng 15,7% lên 1,09 triệu căn nhà - mức cao nhất trong 8 tháng. Số liệu này càng
củng cố thêm niềm tin của giới đầu tư vào thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ. USD
tăng 0,32% so với yên, giao dịch ở 102,89 JPY/USD sau khi lên cao nhất 2 tháng. Euro
giảm 0,33% so với USD xuống 1,3318 USD/EUR. Euro giảm trong phiên giao dịch ngày
hôm qua là do số liệu kinh tế đáng thất vọng của tháng 6. 

-37.53

43.49 4,248.92
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index tăng 2,06 điểm (+0,34%), lên 606,7 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 107,83 triệu đơn vị, giá trị 1.863,26 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đóng góp 9,45 triệu đơn vị, giá trị 185,8 tỷ đồng.
VN30-Index do không nhận được sự hỗ trợ của GAS và BID nên giảm
0,02 điểm (-0%), đứng ở mức 645,44 điểm. Ngoài sự hỗ trợ tích cực
của các mã large và bluechip như GAS, MSN, VCB, BID, BVH,
KDC…, thì sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu midcap và penny trong
cũng góp phần giúp VN-Index đảo chiều thành công sau phiên điều
chỉnh hôm qua. Nhóm chứng khoán không còn giữ được sự đồng đều
khi chỉ còn SSI giữ được mức tăng như phiên sáng, cùng AGR duy trì
đà tăng nhẹ 100 đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 39 điểm (+0 48%) lên 83 06 điểm Tổng khối lượng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2,9 triệu đơn vị và bán ra 4,4
triệu đơn vị, trong đó VCB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
469.580 đơn vị (chiếm 34,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 357.250 cổ phiếu và bán ra 429.800 cổ phiếu.

HNX-Index tăng 0,39 điểm (+0,48%), lên 83,06 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 45 triệu đơn vị, giá trị 590,5 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đóng góp 2,5 triệu đơn vị, giá trị 18,2 tỷ đồng. HNX30-Index
tăng 0,46 điểm (+0,28%), lên 168,24 điểm. Đà tăng của HNX-Index
vẫn nhờ sự hỗ trợ chính của cổ phiếu dầu khi với sự góp mặt của
PVS, PVC, PGS, PVE, PVB. Trong khi đó, PVX không còn duy trì
được mức giá tham chiếu trước áp lực chốt lời tăng mạnh. Chốt phiên,
PVX giảm 100 đồng, xuống 4.700 đồng với 5,7 triệu đơn vị được khớp.
Trong khi SCR lại giữ được mức tham chiếu 9.900 đồng với 4,3 triệu
đơn vị được khớp.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vẫn dao động quanh vùng 605 điểm, Vn-Index đóng
cửa tăng 2.06 điểm lên 606.7 điểm với thanh khoản ở
mức cao. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 100 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1700 tỷ
đồng. Tuy nhiên độ rộng tăng điểm đến cuối phiên khá
tốt với 119 mã tăng giá. 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.
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Tiếp tục giao dịch lình xình phiên thứ 2 liên tiếp nhưng
HNX-Index đã phục hồi sau phiên giảm điểm trước đó,
HNX-Index tăng 0.39 điểm lên 83.06 điểm. 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

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á giảm sau khi vươn lên mức cao nhất trong năm nay khi cổ phiếu BHP Billiton Ltd (BHP)
suy yếu khiến cổ phiếu nguyên vật liệu suy giảm mức lớn nhất trong khu vực. Cổ phiếu BHP – công ty khai mỏ
lớn nhất thế giới - giảm 3.9% tại Sydney sau khi công ty này cho biết sẽ quay vòng một số tài sản và giảm bớt
chương trình mua cổ phần dự kiến . Cổ phiếu Biostime International Holdings Ltd giảm 7.8% tại Hồng Kông
sau khi nhà sản xuất sữa bột trẻ em này công bố kết quả nửa đầu năm vượt ước tính. Cổ phiếu QBE
Insurance Group Ltd (QBE) tăng 4.3% tại Sydney khi công ty này hy động được 650 triệu đô úc (tương đương
với 604 triệu usd) vốn. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0.2% xuống mức 148.59 lúc 12:06 tại
Hồng Kông, với 7/10 mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghiệp đều giảm. Hôm qua, chỉ số này đóng cửa tại
mức cao sáu năm khi các cuộc xung đột chính trị toàn cầu bớt căn thẳng. Dữ liệu của Mỹ hôm qua cho thấy áp
lực lạm phát vẫn còn hạn chế và dữ liệu nhà ở tăng khi Fed báo cáo các dữ kinh tế khiến lãi suất tăng trưởng.
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THỨ NĂM

21/08/2014

Sau phiên giảm điểm trước đó, cả 2 sàn đã phục hồi nhẹ ở phiên nay nhưng thanh khoản sụt giảm nhẹ so với
phiên trước nhưng vẫn ở mức cao. Giao dịch ở phiên nay chủ yếu vẫn giằng co với biên độ dao động hẹp với
hoạt động bán ròng của khối ngoại vẫn tiếp diễn. 
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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

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục giao dịch khá tích cực như PVS, PGS, PVC, …Đây cũng là những cổ phiếu
giao dịch sôi động trong thời gian qua và có tốc độ tăng giá mạnh. Đáng chú ý ở phiên nay là khối ngoại tiếp
tục rút ròng vốn khỏi thị trường nhưng áp lực bán được giảm bớt. Hôm qua khối ngoại bán ròng tới hơn 100 tỷ
đồng trên cả 2 sàn chỉ tính riêng giao dịch khớp lệnh. Thì ở phiên nay khối ngoại chỉ rút ròng 66 tỷ trên Hose
và gần 5 tỷ trên HNX. Nhóm cổ phiếu GAS, KDC, HAG tiếp tục bị bán mạnh trong khi mua vào gần như không
có. Lượng bán GAS của khối ngoại chiếm gần 75% thanh khoản nhưng mã này không giảm giá mà còn tăng
0.87% so với tham chiếu. 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 các phiên 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.




