
Theo báo cáo CEO tháng 7/2014 của CTCP Đầu tư Thế
Giới Di Động (MWG), doanh thu tháng 7 đạt trên 1.200 tỷ
đồng, nâng doanh thu 7 tháng đầu năm 2014 lên 8.200 tỷ

Theo báo cáo, đến 30/6 ngân hàng đạt tăng trưởng tín
dụng 7% với dư nợ cho vay khách hàng 31.639 tỷ đồng.
Tổng tài sản tăng 4% đạt 82.707 tỷ và huy động vốn
khách hàng tăng 20,1% đạt 66.733 tỷ đồng. Tổng lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng 6
tháng đầu năm tăng 18,4% đạt 4430 tỷ đồng.
LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế 366 tỷ đồng
trong 6 tháng đầu năm, tăng 54,4% so với cùng kỳ còn
LNST tăng 62,9% đạt 329 tỷ.

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn nhà nước
(SCIC) hiện đang là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ
phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP- HOSE) với tỷ lệ sở hữu 
43,36%, tương đương nắm giữ khoảng 6.233.682 đơn vị
cổ phiếu. Hiện, phần vốn của SCIC đang nằm trong tay 3
người đại diện: ông Hồ Đức Lam, ông Nguyễn Đắc Hải và
ông Lê Long. Mỗi người đang nắm giữ khoảng hơn 2 triệu
cổ phần, chiếm 14,45% vốn điều lệ. Toàn bộ phần vốn
trên được SCIC đăng ký bán.

kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt 25,9 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu
đạt 13 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 12,9 tỷ USD. Tính chung 8 tháng đầu năm,
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 192,3 tỷ USD trong đó xuất khẩu ước đạt 97 tỷ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu sang Hàn Quốc 7 tháng đạt gần 3,66 tỷ USDSCIC đăng ký thoái toàn bộ vốn khỏi Nhựa Rạng Đông

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 192 tỷ USD

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quanKim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang thị trường Hàn Quốc trong 7 tháng năm 2014 đạt gần 3.66 tỷ USD, tăng 2,4% so
với cùng kỳ năm ngoái. Các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc gồm: dầu
thô, dệt may, thủy sản, than đá, gỗ và sản phẩm gỗ, cao su…Trong đó, nhóm hàng dệt
may đạt kim ngạch đạt cao nhất với 921,7 triệu USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm
trước, chiếm 25,2% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc; xuất khẩu hàng dệt may
sang Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng cao, đưa nước này trở thành thị trường lớn của
dệt may Việt Nam. Đứng thứ hai là nhóm hàng thủy sản với 343,8 triệu USD, tăng
52,8% so với cùng kỳ năm 2013 và chiếm 9,4% tổng kim ngạch.

6 tháng đầu năm, LienVietPostBank lãi gần 330 tỷ
ồ

Thế Giới Di Động 7 tháng hoàn thành hơn 80% kế
h h ă
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Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số IIP của Việt Nam tăng 7,1% so với cùng kỳ năm
2013, cao hơn so với mức tăng 6,2% của giai đoạn 7 tháng đầu năm. Hoạt động sản
xuất của ngành chế biến, chế tạo trong 8 tháng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước;
ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải,
nước thải tăng 6,2%; riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm 0,5%. Chỉ số tiêu thụ toàn
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2014 tăng 2,7% so với tháng 6 và tăng
9,2% so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1/8/2014 của toàn ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng
thời điểm năm 2013.

Đến 1/8 tồn kho ngành công nghiệp tăng 13,4% so với cùng kỳ 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Chỉ số niềm tin kinh doanh tại Đức vừa được công bố hôm nay (25/8) đã giảm mạnh từ
108 điểm trong tháng 7 còn 106,30 điểm trong tháng 8 trong bối cảnh căng thẳng chính
trị với Nga xung quanh vấn đề Ukraine. Đồng thời đánh dấu tháng suy giảm thứ 4 liên
tiếp. Nhóm "những kỳ vọng" của doanh nghiệp cũng yếu hơn kỳ vọng, đạt 101,7 điểm
trong tháng 8, thấp hơn 103,4 điểm của 1 tháng trước đó. Sau khi số liệu trên được
công bố, đồng euro đã giảm giá trở lại so với đô-la Mỹ, giảm 0,4% xuống giao dịch ở
1,3192 USD đổi 1 EUR.
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Niềm tin kinh doanh tại Đức giảm mạnh vì Ukraine

Dự báo lạm phát trung bình trong 5 năm tới của Eurozone sẽ giảm xuống 1,95% - mức
thấp nhất kể từ sau cao trào của khủng hoảng nợ khu vực. Đầu tháng 8, chỉ số này vẫn
là 2,11%. Phát biểu tại hội nghị chuyên đề hàng năm, ông Draghi cho biết, nếu lạm phát 
tiếp tục xuống thấp, ECB sẽ sử dụng tất cả những công cụ cần thiết để đảm bảo ổn
định giá cả trong trung hạn. Mặc dù ECB đã mạnh tay nới lỏng chính sách tiền tệ trong
cuộc họp tháng 6 vừa qua nhưng ông Draghi vẫn chưa cho phép triển khai biện pháp
nới lỏng định lượng. Lạm phát khu vực Eurozone xuống thấp nhất 4 năm rưỡi, ở 0,4%
trong tháng 7
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đồng, đạt trên 60% kế hoạch năm. LNST của cổ đông
MWG tháng 7 đạt trên 52 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt hơn
360 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch năm. Tính từ đầu
năm đến cuối tháng 7, chuỗi Thegioididong.com mở cửa
kinh doanh 30 siêu thị mới trên toàn quốc.
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Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam
(Vinacomin) cho biết đã đạt doanh thu trên 60.300 tỷ đồng 
trong 7 tháng đầu năm, tăng 13% so cùng kỳ 2013. Con
số lợi nhuận không được doanh nghiệp tiết lộ. Nhờ thoái
vốn khỏi các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,
doanh nghiệp thu về trên 1.600 tỷ đồng. Trước đó,
Vinacomin cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm chỉ đạt
30% kế hoạch năm do tiền thuế phí tăng cao. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2014 tăng 0,22% so
với tháng trước (tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, sau 8 tháng, CPI cả
nước năm 2014 tăng 1,84%, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Cụ thể, trong 11
nhóm hàng hóa tính giá, có 8 nhóm tăng so với tháng trước, cao nhất là nhóm hàng ăn
và dịch vụ ăn uống (tăng 0,45%), tiếp đến là may mặc và giầy dép. Tăng thấp nhất là
nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (chỉ tăng 0,06%). Trong 3 nhóm hàng giảm, giảm mạnh 
nhất là nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,31%), tiếp đến là nhóm bưu chính viễn
thông và giao thông. �

Dow Jones 17,001.22

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong vòng 5 năm qua Vinacomin đạt hơn 60.300 tỷ đồng doanh thu 

ECB cảnh báo xu hướng giảm phát tại Eurozone

USD và nhập khẩu ước đạt 95,3 tỷ USD. Như vậy, sau 8 tháng đầu năm kinh tế Việt
Nam đã xuất siêu khoảng 1,7 tỷ USD, trong đó, xét theo thành phần kinh tế, khu vực
kinh tế nhà nước nhà nước nhập siêu 10,1 tỷ USD và khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài xuất siêu 11,8 tỷ USD. Kim ngạch một số mặt hàng tăng mạnh là lúa mỳ
tăng 63,2%; cao su tăng 22,8% và điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,4%. 
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 84 81 điểm tăng 1 47 điểm

VN-Index dừng lại ở mức 625,88 điểm, tăng 5,74 điểm (0,93%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 182 triệu đơn vị, trị giá 3.515 tỷ đồng. Toàn
sàn có 148 mã tăng, 66 mã giảm và 89 mã đứng giá. Phiên giao dịch
hôm nay, trong nhóm VN-30 chỉ có 2 mã giảm giá là VNM và IJC.
Trong khi đó, các cổ phiếu trụ cột như VIC, KDC, HAG, SSI, HSG,
PVD… đã đồng loạt bứt phá mạnh. Bên cạnh đó, với sự dẫn dắt của
GAS, chỉ số VN-Index đã vượt đỉnh 5 năm. Khép phiên giao dịch,
GAS tăng 2.000 đồng lên 124.000 đồng/CP. Đáng chú ý, mã HAG
tăng mạnh 700 đồng lên 26.000 đồng/CP. Phiên hôm nay, thanh
khoản của HAG tăng đột biến, với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7
triệu đơn vị. Bên cạnh đó, HAG còn nâng khối lượng giao dịch thỏa
thuận lên thành gần 11,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 267,6 tỷ đồng. Ở
nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào nhóm
cổ phiếu bất động sản. Trong đó, các mã như FLC, HQC, HAR, ITA,
KBC… tiếp tục bứt phá mạnh.
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 84,81 điểm, tăng 1,47 điểm
(1,77%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 90,58 triệu đơn vị, trị giá
1.149,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng, 63 mã giảm và 142 mã
đứng giá. Phiên hôm nay, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí tiếp tục
thể hiện vai trò dẫn dắt trên sàn HNX khá tốt. Trong đó, các cổ phiếu
như PVS, PVX, PVC, PVG, PGS… đều đã đua nhau tăng giá. Khép
phiên giao dịch, PVC được kéo lên mức giá trần và khớp hơn 1,5 triệu
đơn vị. PVS tăng 2.100 đồng lên 39.500 đồng/CP và khớp lệnh hơn
5,9 triệu đơn vị. Đáng chú ý, PVX cũng tăng 200 đồng lên 5.000
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 13,8 triệu đơn vị.
Bên cạnh đó, các cổ phiếu nhóm chứng khoán trên sàn HNX như
VND, SHS, KLS, BVS… cũng đồng loạt tăng giá. KLS tăng 200 đồng
lên 12.000 đồng/CP và khớp hơn 4,7 triệu đơn vị. SHS tăng 200 đồng
lên 9.600 đồng/CP và khớp hơn 3,4 triệu đơn vị. Một số mã có thanh
khoản cao trong phiên hôm nay là SCR (7,95 triệu đơn vị), KLF (8,33
triệu đơn vị), SHB (6,64 triệu đơn vị).

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 10,86 triệu đơn vị và bán ra 6,6
triệu đơn vị, trong đó HPG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
885.000 đơn vị (chiếm 51,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.220.600 cổ phiếu và bán ra 620.240 cổ phiếu.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Dòng tiền đẩy mạnh vào thị trường giúp Vn-Index bứt
phá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Chốt phiên,
Vn-Index tăng 5.74 điểm lên 625.88 điểm. Trong phiên
có lúc chỉ số đạt 629.6 điểm. Thanh khoản tiếp tục
được đẩy lên cao với tổng giá trị giao dịch đạt hơn
3.500 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh đạt gần 3000
tỷ đồng. Khối lượng giao dịch không tăng nhiều so với
phiên hôm qua nhưng giá trị tăng mạnh cho thấy cổ
phiếu lớn giao dịch mạnh trong phiên hôm nay. 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. Cùng với đó
MACD bắt đầu gia tăng khoảng cách với đường này
phá vỡ xu thế đi ngang. Tuy nhiên, 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 2 phiên liên
tiếp nên áp lực bị kéo vào trong dải đang gia tăng.
Ngưỡng kháng cự hiện tại của Vn-Index là 630 điểm. �
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Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng điểm trở lại là động lực
lớn giúp HNX-Index tiến sát ngưỡng 85 điểm. Đóng
cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày, HNX-Index ghi
được 1.47 điểm lên 84.81 điểm. Thanh khoản tăng
mạnh hơn 70% so với phiên trước với khối lượng giao
dịch đạt hơn 88 triệu đơn vị. Độ rộng tăng điểm về cuối
phiên cũng khá tốt với 154 mã 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. Ngưỡng 82 điểm hiện tại trở lại
ngưỡng hỗ trợ cho HNX-Index trong các phiên tới,
trong khi ngưỡng kháng cự 85 điểm sẽ được test trong
phiên kế tiếp. Chỉ báo STO đã tăng trở lại vào vùng
quá mua nên áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên
tới. �
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 550 điểm
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620 điểm
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Đã lâu rồi cả 2 sàn mới có giá trị giao dịch đạt hơn 4600 tỷ đồng trên sàn tính từ cuối tháng 3 đến nay. Hai chỉ
số tiếp tục được đẩy lên cao cùng với dòng tiền vào mạnh Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở vùng giá cao thiết lập
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Chứng khoán Châu Á tăng điểm trong phiên ngày 25/8 khi nhà đầu tư cân nhắc bình luận của các quan chức
ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ. Trong cuộc họp của các quan chức ngân hàng trung ương tại
Jackson Hole, bang Wyoming vào cuối tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen nhận
định thị trường lao động Mỹ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bà cho
biết Fed sẽ thận trọng trong việc quyết định khi nào cần tăng lãi suất. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu
Âu (ECB) Mario Draghi lại cam kết sẵn sàng đưa ra thêm kích thích để tránh bị giảm phát và thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế của khối Euro. Ông cho biết ECB sẽ sử dụng mọi công cụ có thể để đảm bảo ổn định giá cả
trong trung hạn. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda cho biết
chính sách tiền tệ của nước này đã có tác động mong đợi và nhấn mạnh rằng các ngân hàng trung ương phải
đẩy lùi giảm phát bằng bất cứ giá nào. Các bình luận thiên về hướng nới lỏng chính sách đã giúp hỗ trợ cho
thị trường. Lúc 13h15 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,1% lên 148,65 điểm, sau
khi tăng trong 2 tuần trước. Chứng khoán Nhật Bản tăng 0,4%, Hồng Kông tăng 0,5%, Hàn Quốc tăng 0,2%,
New Zealand tăng 0,3%, Singapore tăng 0,5%, Australia tăng 0,2%, Đài Loan tăng 0,1%, Ấn Độ tăng 0,7%.
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số tiếp tục được đẩy lên cao cùng với dòng tiền vào mạnh. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở vùng giá cao thiết lập
trong ngày. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính tạo sự bứt phá trên Hose. 

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.

Trang 4

Ngay từ phiên buổi sáng, dòng tiền vào thị trường rất mạnh và Vn-Index liên tục đẩy lên cao với giá trị khớp
lệnh rất lớn. Chốt phiên, VN-Index tăng 5.74 điểm lên 625.88, HNX-Index tăng 1.47 điểm lên 84.81 điểm.
Trong phiên có lúc Vn-Index đạt 629.6 điểm. Đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn đều tăng giá (ngoại trừ
VNM). Tâm lý thị trường tiếp tục được củng cố trong phiên chiều nay khi nguồn lực của nhà đầu tư nước
ngoài bắt đầu tăng cường độ mua vào. Khối này đã quay lại mua ròng phiên thứ 3 ở hai sàn và mức độ đã
trên trăm tỷ đồng. Tính chung cả phiên, xuất hiện những cổ phiếu mà khối lượng mua vào của nhà đầu tư
nước ngoài chiếm trên 50% thanh khoản hôm nay là CSM, DRC, HPG, PVD, VCB. Tuy chỉ chiếm chừng 11%
giá trị khớp lệnh của sàn HSX cả phiên hôm nay, nhưng mức mua vào 303,8 tỷ đồng của khối ngoại cũng là
con số rất đáng chú ý. Đây là mức mua lớn nhất chỉ sau ngày tái cân bằng danh mục của quỹ ETF VNM hôm
20/6 vừa qua. Các giao dịch bán ròng lớn vẫn có, và vẫn tập trung vào các cổ phiếu cũ: GAS, HAG, KDC. Ở
phiên nay, sự đồng thuận của khối ngoại và nhà đầu tư trong nước đã giúp cả 2 chỉ số bứt phá ngoạn mục.
Tuy nhiên sự hưng phấn trong phiên không duy trì quá lâu khi áp lực bán ra ở vùng 630 điểm đã khiến hầu
hết các mã lùi khỏi mức cao trong ngày, ngoại trừ một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm dầu khí và nhóm cổ
phiếu chứng khoán. Động lực chủ yếu chỉ số bứt phá mạnh là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. 

Tín hiệu quá mua đã xuất hiện trên 2 sàn với vùng kháng cự gần nhất với VN-Index là 630 điểm và HNX-Index
là 85 điểm. Áp lực điều chỉnh đang gia tăng do đó nhà đầu tư nên thận trọng khi 2 chỉ số này chinh phục
ngưỡng kháng cự trên. Đối với nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể giảm tỷ trọng một phần khi
các chỉ số này tiếp cận ngưỡng kháng cự trên, đặc biệt chốt lãi cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua. 

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.




