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Theo báo cáo mới nhất được Sở GTVT TPHCM trình UBND thành phố để chuẩn bị
trình lên HĐND vào tháng 9 tới, mức thu lần này được đề xuất thấp hơn mức thu trước
đó, cũng do sở này đề xuất.  Cụ thể, mức phí đề xuất đối với xe máy có dung tích xy
lanh đến 100 phân khối là 50.00 đồng/năm, giảm 10.000 so với đề xuất trước đó. Đối
với xe từ 100 đến 175 phân khối mức phí đề xuất là 120.000 đồng/năm, giảm 30.000
đồng. Còn loại xe trên 175 phân khối thì mức phí đề xuất là 150.000 đồng/năm. Đối với
xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh, mức phí đề xuất là 2.160.000
đồng/năm (không bao gồm xe điện). Sở GTVT TPHCM cũng đề xuất không truy thu phí
đường bộ đối với xe máy từ ngày 1-1-2013 đến nay.

TPHCM: gần 6 triệu xe máy sẽ phải đóng phí đường bộ

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

Thương mại Việt Nam-Ấn Độ nửa đầu năm 2014 đạt 2,82 tỷ USD, tăng 6,8% BBC: Sản lượng tiêu thụ bánh trung thu đã đạt 80%
ế

Tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Nội tăng 7,1% 

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ ngày 21/8 công bố báo cáo cho thấy thương mại song
phương giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm nay đạt 2,82 tỷ USD, tăng 6,82% so với
cùng kỳ năm trước. Trong số đó, xuất khẩu đạt 1,06 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ
năm trước, còn nhập khẩu đạt 1,76 tỷ USD, tăng 19,1%. Trong 6 tháng qua, một số mặt
hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng mạnh, gồm thức ăn
giá sức và nguyên liệu đạt 8,7 triệu USD, hạt tiêu đạt 50,7 triệu USD, im loại thường đạt
35,4 triệu USD, phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 25,6 triệu USD, tăng 77,8%.
Thương vụ Việt Nam cho biết kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng 6% trong năm tài
chính 2014-2015, cao hơn so với mức 4,7% của năm 2013-2014 

API lỗ gần 1,4 tỷ đồng trong quý II

Viglacera Hạ Long lãi 6 tháng gần 42 tỷ đồng, tăng
116%

Quý 2/2014, Công ty không phát sinh doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ, mà chỉ ghi nhận hơn 217 triệu đồng
doanh thu hoạt động tài chính, lỗ gần 1,4 tỷ đồng. Khoản
lỗ trên làm tăng khoản lỗ lũy kế của API tại thời điểm
30/6/2014 lên 71,4 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh không
mấy khả quan, 6 tháng đầu năm nay, API lỗ hơn 1,2 tỷ
đồng, cùng kỳ năm ngoái lãi 3,6 tỷ đồng. Cổ phiếu API
đang bị Sở GDCK Hà Nội đưa vào diện bị cảnh báo, do
kết quả kinh doanh thua lỗ. 

Tính đến hết ngày 21/8, tình hình bán hàng mùa Trung
thu của BBC đã đạt 80% so với kế hoạch, tương đương
với hơn 400 tấn bánh. BBC cho biết, năm nay, dòng bánh
cao cấp tăng trưởng mạnh tăng 20% so với cùng kỳ năm
ngoái. Dự kiến, lợi nhuận thu được từ mùa Trung thu này
sẽ đóng góp 25% lợi nhuận 6 tháng cuối năm. Năm nay,
BBC đưa ra thị trường khoảng 530 tấn sản phẩm bánh
Trung thu, tăng 15% sản lượng so với cùng kỳ năm
ngoái, với trên 60 chủng loại.

Theo Cục thống kê TP. Hà Nội, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 8 trên địa bàn
Thủ đô tăng 7,1% so tháng trước và tăng 10,4% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, công
nghiệp khai khoáng tăng 2,5% so với tháng trước và tăng hơn 6 lần cùng kỳ; công

Doanh thu thuần quý II/2014 hơn 332 tỷ đồng, tăng 8% so
với cùng kỳ năm trước. Biên độ lợi nhuận gộp quý II/2014
đạt 23%, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận
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Lúc 8h06 sáng nay 22/8, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 36,35 – 36,47 triệu
đồng/lượng, giảm 20 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Như vây, giá vàng liên tục
giảm trong 2 tuần trở lại đây và hiện ở mức thấp nhất kể từ ngày 17/6. Trên thị trường
thế giới, giá vàng trên Kitco hiện đứng oqr 1.278 USD/oz. Nếu tính theo tỷ giá
Vietcombank và không bao gồm thuế, phí, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới
gần 3,8 triệu đồng/lượng. Bất chấp căng thẳng địa chính trị, giá vàng tiếp tục đà giảm
do nhu cầu trú ẩn vào vàng giảm trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi, Cục
dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm nâng lãi suất trở lại.

Dow Jones 17,039.49

Giá vàng xuống thấp nhất 2 tháng, về sát 36 triệu đồng/lượngVHL: Quý II lãi sau thuế hơn 25 tỷ đồng

Ukraine tăng lãi suất, nội tệ vẫn trượt giá

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3% và 8,6%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,3% và 2,3%; cung cấp nước, hoạt động
quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,4% và tăng 1,4%. Tính chung 8 tháng, chỉ số
sản xuất ngành công nghiệp của Hà Nội tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, hầu hết
các ngành công nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm trước, �

sau thuế quý II/2014 đạt hơn 25 tỷ đồng, tăng 116% so
với cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng đạt 2.789 đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt gần 635 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế đạt gần 42 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và
116% so với 6 tháng đầu năm 2013.

10.35

S&P 500

Quý II/2014, với doanh thu thuần VHL đạt hơn 332 tỷ
đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của
công ty đạt hơn 25 tỷ đồng, gấp 2,16 lần cùng kỳ năm
2013. VHL cho biết, lợi nhuận quý II/2014 tăng so với
cùng kỳ nguyên nhân chính là do trong quý II này, công ty
đã triển khai được nhiều chương trình tiết giảm chi phí
nhiên liệu, giảm dư nợ gốc vay tại các tổ chức tín dụng,
đồng thời chi phí lãi vay quý II giảm so với cùng kỳ.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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USD tăng giá so với yên, chờ phát biểu của chủ tịch Fed

Quyết định tăng lãi suất của Ukraine không thể xoa dịu lo ngại về tình trạng nội tệ trượt
giá bất chấp những nỗ lực của IMF. Đồng hryvnia giảm 1,5% xuống 13,3 hryvnia /USD
vào lúc 13h02 tại Kiev. Như vậy, hryvnia đã giảm 7,7% so với USD tính đến thời điểm
hiện tại của tháng 8 và là đồng tiền giảm giá mạnh nhất trong số những đồng tiền
Bloomberg theo dõi, mặc dù NHTW vừa quyết định tăng lãi suất tái cấp vốn qua đêm
2,5 điểm % trong ngày 19/8. Hện tại, dự trữ ngoại hối của Ukraine giảm 1 tỷ USD trong
tháng 7 xuống 16 tỷ USD, gần chạm đáy thấp nhất 9 năm ghi nhận được hồi tháng 4.
Trong khi đó, lạm phát tháng 7 lại tăng lên mức cao nhất 5 năm ở 12,6%. 
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Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm 0,09% trong
phiên giao dịch cuối tại New York sau khi lên đỉnh cao nhất 11 tháng. rong phiên giao
dịch ngày 21/8, USD vẫn tăng giá so với yên nhờ số liệu kinh tế tích cực, phản ánh đà
phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố, số người nộp đơn xin
trợ cấp thất nghiệp giảm 14.000 người xuống 298.000 người trong tuần (10/8 - 16/8).
PMI sản xuất sơ bộ tháng 8 tăng lên 58 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2010 so với
55,8 điểm của tháng trước đó. USD tăng giá so với yên, lên 103,84 JPY/USD.
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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 dừng lại ở mức 620,14 điểm, tăng 7,2 điểm (1,17%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 163,5 triệu đơn vị, trị giá 2.787 tỷ đồng. Toàn
sàn có 140 mã tăng, 71 mã giảm và 92 mã đứng giá. Cuối phiên giao
dịch, áp lực bán có phần gia tăng đáng kể tuy nhiên, nhờ lực đỡ của
nhóm cổ phiếu lớn, điển hình là mã GAS đã giúp chỉ số VN-Index duy
trì khá vững trên mốc 620 điểm. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu
lớn như SSI, STB, REE, BVH… đã đi ngược thị trường và lùi xuống
dưới mốc tham chiếu. Phiên hôm nay, dòng tiền trên sàn HOSE tập
trung rất mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản như ITA, KBC, FLC,
HAR, HQC… Trong đó, KBC đã tăng kịch trần, khớp lệnh được hơn
2,8 triệu đơn vị và trắng bên bán

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 83 34 điểm tăng 0 33 điểm (0 40%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,6 triệu đơn vị và bán ra 6,5
triệu đơn vị, trong đó VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
657.150 đơn vị (chiếm 40,2% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.550.700 cổ phiếu và bán ra 435.265 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 83,34 điểm, tăng 0,33 điểm (0,40%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 59,89 triệu đơn vị, trị giá 765,22 tỷ đồng.
Toàn sàn có 113 mã tăng, 81 mã giảm và 165 mã đứng giá. Sau đợt
tăng nóng vừa qua, nhiều cổ phiếu thuộc họ dầu khí trên sàn HNX
như PGS, PLC, PVC, PVG… đã điều chỉnh giảm giá. Tuy nhiên, vẫn
còn một số mã dầu khí là PVS, PVR, PXA… vẫn còn duy trì được đà
tăng. Hai mã PVR và PXA đã được kéo lên mức giá trần, còn PVS
tăng 200 đồng lên 37.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,89 triệu đơn
vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như BVS, VND, SHS,
SCR… vẫn tăng giá nhẹ và giúp duy trì sắc xanh của chỉ số HNX-
Index. Phiên hôm nay, PVX đứng giá tham chiếu và khớp lệnh mạnh
nhất sàn HNX, đạt hơn 6 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vượt đỉnh của 5 năm thành công, Vn-Index giữ được
mốc 620 điểm đến cuối phiên nhờ sự tăng giá của một
loạt các cổ phiếu lớn như GAS, MSN, VIC. Không tính
giao dịch thỏa thuận thì thanh khoản vẫn tăng mạnh
với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 151 triệu đơn vị. Đây
là mức thanh khoản cao nhất kể từ tháng 4 đổ lại đây.
Các chỉ báo kỹ thuật đang ủng hộ xu thế tăng giá trên
sàn này. Dải Bollinger đang mở rộng lên phía trên rõ
rệt và đường giá đang bám sát dải trên của Bollinger.
Chỉ báo MFI và RSI tăng mạnh lên vùng quá mua cho
thấy dòng tiền đang vào thị trường khá tốt. Tuy nhiên
MACD chưa có tín hiệu rõ ràng về xu thế tăng giá trên
sàn Hose. Bên cạnh đó, chỉ báo STO đang tăng mạnh
vào vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh gia tăng trong
các phiên tới. Bên cạnh đó, hiện tại đường giá đã tăng
ra khỏi dải Bollinger nên áp lực bị kéo vào trong dải
đang gia tăng. Trong tuần tới, Vn-Index có thể tiến đến
vùng 630 điểm. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 610 điểm. 

 �
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565 điểm

605 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 540 điểm

Phiên giao dịch thứ 5 liên tiếp, HNX-Index dao động
quanh ngưỡng 83 điểm. Chốt phiên, HNX-Index tăng
0.3 điểm lên 83.3 điểm. Giao dịch có phần thận trọng
hơn khi thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước với
biến động giá hầu hết các mã trong biên độ hẹp. 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 vẫn
đang cắt lên trên đường tín hiệu và tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Đồng thời, dải
Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên 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. Đồng thời STO đã giảm mạnh ra
khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra sẽ được giảm
bớt trong tuần tới. 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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á kéo dài đà tăng trong phiên ngày 22/8 sau khi các báo cáo từ nhà đất cho đến hoạt
động sản xuất của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang mạnh lên. Số liệu vào đêm trước tại Mỹ cho
thấy doanh số bán nhà đã qua sử dụng tại nước này trong tháng 7 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2013,
còn chỉ số triển vọng kinh tế của Conference Board tăng 0,9%. Ngoài ra, chỉ số PMI ngành sản xuất của Mỹ
do Markit công bố tăng vọt trong tháng 8 lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2010. Số liệu trên cho nhà đầu tư lý
do để tiếp tục đẩy thị trường lên. Lúc 13h20 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2%
lên 148,76 điểm, hướng đến mức tăng 0,5% cả tuần. Thị trường tăng trên diện rộng, với chứng khoán Hồng
Kông tăng 0,3%, Trung Quốc đại lục tăng 0,2%, Hàn Quốc tăng 0,6%, New Zealand tăng 0,3%, Singapore
tăng 0,2%, Australia tăng 0,1%, Đài Loan tăng 1,4%. Ngược lại, chứng khoán Nhật Bản giảm 0,4%.
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Vượt đỉnh của 5 năm thành công, Vn-Index giữ được mốc 620 điểm đến cuối phiên nhờ sự tăng giá của một
loạt các cổ phiếu lớn như GAS, MSN, VIC. Trong khi xu thế điều chỉnh trên HNX thể hiện rõ ràng hơn khi
nhóm cổ phiếu dầu khí điều chỉnh nhẹ. Thanh khoản trên 2 sàn vẫn giữ được mức cao cho thấy xu thế trên 2
sàn vẫn tích cực. 

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

Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn duy trì được đà tăng khá tốt ở phiên nay, tuy nhiên nhóm cổ phiếu dầu khí
lại bị điều chỉnh. Mặc dù Vn-Index vượt đỉnh thành công nhưng không khiến cho thị trường quá nóng mà thay
vào đó là sự thận trọng và sự phân hóa rõ nét. Nhóm cổ phiếu tăng nhiều thì bị điều chỉnh, nhóm cổ phiếu
đang trong giai đoạn tích lũy thì được dòng tiền quan tâm. Thể hiện rõ nhất ở phiên nay là cổ phiếu bất động
sản. Khi thị trường bắt đầu nhịp điều chỉnh cùng với áp lực bán gia tăng vùng giá cao thì dòng tiền đã chuyển
sang nhóm cổ phiếu bất động sản như ITA, KBC, DXG, VCG, SCR, HUT…Trong đó cổ phiếu ITA và KBC
giao dịch rất sôi động với thanh khoản cao. Chúng tôi cho rằng xu thế trên hai sàn vẫn khá tích cực. Với việc
Vn-Index đã bứt phá đỉnh ở phiên nay sẽ mở ra xu thế tăng giá cho sàn Hose trong các phiên tới. Dòng tiền
vẫn tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu là cơ hội cho thị trường thiết lập một mức giá cao hơn và
tăng không quá nóng. Cùng với các nhóm cổ phiếu liên tục điều chỉnh với mức độ thấp cho thấy cầu khá ổn
định và nhịp điều chỉnh là cơ hội để mua vào. Hiện tại chúng tôi thấy sắp xuất hiện tín hiệu quá mua trên sàn
Hose do đó áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng tại vùng kháng cự 630 điểm. �

Với những nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể thực hiện chốt lời một phần những cổ phiếu đã tăng
mạnh trong thời gian qua để cơ cấu sang nhóm cổ phiếu đang tích lũy như nhóm cổ phiếu bất động sản. Nên
thực hiện tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên điều chỉnh hoặc vùng điều chỉnh trong phiên. �

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.




