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Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một
số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ
quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Theo đó, Thông tư
quy định, người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh
tại khu kinh tế cửa khẩu, có thu nhập từ việc làm, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế
cửa khẩu thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Luật Thuế thu nhập
cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Thông tư số
176/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế thu
nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế.

Từ 1/10 giảm 50% thuế TNCN khi làm việc tại khu kinh tế cửa khẩu 

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

Việt Nam xuất siêu 100 triệu USD trong tháng 8 TKV nhập khẩu 41.500 tấn than antraxit từ Nga 

Thu hút FDI ở TP.HCM tăng 80%

Tổng cục Thống kê cho biết Việt Nam đã xuất siêu 100 triệu USD trong tháng 8, khiến
cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng đầu năm thặng dư 1,7 tỷ USD. Số liệu cụ thể
cho thấy, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 ước đạt 13 tỷ USD, còn kim ngạch nhập
khẩu đạt 12,9 tỷ USD, tạo ra khoản thặng dư 100 triệu USD. Tính chung 8 tháng đầu
năm 2014, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97 tỷ USD, còn nhập khẩu ước đạt 95,3 tỷ
USD. Như vậy, cán cân thương mại của Việt Nam tiếp tục được củng cố với mức xuất
siêu 8 tháng đầu năm khoảng 1,7 tỷ USD. Số liệu cũng cho thấy, trong 8 tháng, khu
vực kinh tế nhà nước nhập siêu 10,1 tỷ USD, trong khi khu vực FDI xuất siêu 11,8 tỷ
USD.

Intresco tiếp tục lỗ 12 tỷ đồng quý 2/2014

CII đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu LGC

Tình hình kinh doanh của ITC vẫn không mấy sáng sủa
với khoản lỗ ròng dành cho cổ đông công ty mẹ riêng quý
2 trên 12 tỷ đồng, 6 tháng trên 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó,
ITC còn phải chịu khoản lỗ 2,3 tỷ đồng do phân bổ các
khoản lỗ từ các công ty con và công ty liên kết trong kỳ.
Tại thời điểm cuối quý 2, Intresco lỗ chưa phân phối 253
tỷ đồng. Khoản thặng dư vốn cổ phần của công ty vẫn giữ
nguyên 974 tỷ đồng. Sau nửa năm lỗ 13 tỷ đồng, khả
năng hoàn thành kế hoạch của ITC vẫn còn bỏ ngỏ.

Giám định viên của Công ty cổ phần Giám định -
Vinacomin (Quacontrol) vừa triển khai giám định cho tàu
YIN PU chở 41.500 tấn than antraxit nhập khẩu từ Liên
bang Nga cập cảng Hòn Nét (Quảng Ninh). Đây cũng là
lô than đầu tiên có chất lượng cao được nhập khẩu về để
thực hiện chế biến, cung cấp cho thị trường nội địa, các
nhà máy điện của TKV, sẵn sàng đáp ứng một phần nhu
cầu than cho điện khi nhu cầu nội địa tăng. 

8 tháng qua, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định và có hướng phát triển
mạnh. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức
tăng liên tục trong 8 tháng qua. Trong đó, 4 ngành công nghiệp trọng yếu như: Cơ khí
chế tạo, điện tử, hóa chất, cao su và nhựa tăng đến 7,5%. Thu hút đầu tư nước ngoài

CII thông báo đăng ký bán 1.479.270 cp LGC nhằm giảm
tỷ lệ sở hữu xuống 80% để thuận tiện cho việc phát hành
cp của LGC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/8-26/9
theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Hiện CII
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Lúc 9h13 hôm nay 26/9, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 36,31 – 36,43 triệu
đồng/lượng, xuyên thủng mức đáy 2 tháng thiết lập hôm 17/8. Trên thị trường thế giới,
giá vàng phục hồi nhẹ về 1.280 USD/oz. Nếu tính theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng
trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 3,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng giảm đã thúc
đẩy sức mua của các nhà chế tác trang sức ở châu Á, nhưng lượng mua vẫn hạn chế
và nhà đầu tư vẫn chưa vào cuộc. Nhập khẩu vàng ròng tháng 7 của Trung Quốc từ
Hong Kong giảm xuống 22,107 tấn so với 40,543 tấn trong tháng 6, mức thấp nhất
trong 3 năm qua do nguồn cung dư dả và nhà chế tác trang sức chờ giá giảm thêm.

Dow Jones 17,076.87

Giá vàng xuống thấp nhất hơn 2 thángHSI: Cổ phiếu có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Nga bơm khẩn 6,6 tỷ USD hỗ trợ 2 ngân hàng quốc doanh

của thành phố tăng đạt mức cao với tổng số vốn 1,2 tỷ USD, tăng hơn 80% so với cùng 
kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng của thành phố được kiểm soát tốt, thấp hơn mức
bình quân cả nước 0,17%. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng giải quyết việc làm
cho hơn 191.000 lượt lao động, tăng 1.900 lao động so với cùng kỳ. 

đang nắm 13.250.246 cp LGC, chiếm 89,9% vốn của
LGC. LGC đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/8 vừa
qua để thực hiện phát hành 7,366,254 cp tăng vốn điều lệ
lên 225 tỷ đồng. Với giá bán 20.900 đồng/cp

-22.17

S&P 500

Cổ phiếu HSI của HSI có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt
buộc nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2014 của
công ty có kết quả SXKD thua lỗ hoặc tổng lỗ lũy kế vượt
vốn điều lệ thực góp. 6T2014, HSI lỗ ròng 26 tỷ đồng, dẫn
đến LNST chưa phân phối tại thời điểm 30/6/2014 đạt
103,6 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp (100 tỷ
đồng). Hiện nay cổ phiếu HSI đang giao dịch dưới dạng
chứng khoán bị kiểm soát do lỗ 2 năm liên tiếp (2012 và
2013).
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USD tăng giá, euro xuống thấp nhất gần 1 năm

Hôm nay 26/8 trên website chính thức, chính phủ Nga thông báo về việc bơm 239 tỷ
ruble (6,6 tỷ USD) để tăng cường vốn cho 2 ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước bao
gồm VTB và Rosselkhozbank, sau các đòn trừng phạt liên tiếp từ phương Tây liên
quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. VTB và Rosselkhozbank, lần lượt là ngân hàng
lớn thứ 2 và thứ 5 của Nga sẽ nhận được khoản tiền trợ giúp từ chính phủ Nga, đồng
thời sẽ tiến hành phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi tương ứng để tăng vốn.5.86
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USD tăng giá mạnh sau số liệu kinh tế yếu ớt của Đức và phát biểu của chủ tịch các
ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ. Trong hội nghị chuyên đề kinh tế hàng
năm tại Jackson Hole, Wyoming, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết,
ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất sớm và nhanh hơn dự kiến nếu thị trường lao
động nhanh chóng cải thiện. Đây là yếu tố chính giúp USD tăng giá mạnh trong phiên
giao dịch hôm 25/8. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh -
tăng 0,25% sau khi chạm mốc cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của năm 2014 là
82,588 điểm. USD tăng lên, giao dịch ở 104,04 JPY/USD.
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-1.19 4,340.92
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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 dừng lại ở mức 629,06 điểm, tăng 3,18 điểm (0,51%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 135,4 triệu đơn vị, trị giá 2.594,78 tỷ đồng.
Toàn sàn có 94 mã tăng, 124 mã giảm và 85 mã đứng giá. Phiên hôm
nay, sau khi làm đầu tàu dẫn dắt thị trường khá tốt trong các phiên
giao dịch vừa qua, mã GAS đã đảo chiều giảm 1.000 đồng xuống
123.000 đồng/CP. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt khá tốt từ các cổ phiếu
như VIC, KDC, BVH, FPT… chỉ số VN-Index vẫn duy trì được sắc
xanh khá tốt. HAG phiên hôm nay tiếp tục có thanh khoản cao, với
khối lượng khớp lệnh hơn 5 triệu đơn vị. Tuy nhiên, khép phiên giao
dịch, HAG chỉ đứng ở mức giá tham chiếu. Ở nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ, mã KBC đã có phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp và khớp lệnh hơn
5,77 triệu đơn vị, trong đó, khối ngoại mua vào trên 2,4 triệu đơn vị.
Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản khác như FLC, HAR, HQC,
ITA… đã chìm trong sắc đỏ. Khép phiên giao dịch, FLC giảm 400
đồng xuống 12.600 đồng/CP và khớp lệnh trên 12,8 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 85 69 điểm tăng 0 89 điểm
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,6 triệu đơn vị và bán ra 5,8
triệu đơn vị, trong đóKBC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
2.417.450 đơn vị (chiếm 41,8% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.498.100 cổ phiếu và bán ra 2.484.500 cổ
phiếu.

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 85,69 điểm, tăng 0,89 điểm
(1,04%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 90,5 triệu đơn vị, trị giá
1.163,97 tỷ đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 93 mã giảm và 158 mã
đứng giá. Các cổ phiếu họ dầu khí tiếp tục làm mưa làm gió trên sàn
HNX. Các mã như PVX, PVS, PVC, PVG… vẫn tiếp tục bứt phá.
Trong đó, PVX tăng 100 đồng lên 5.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 9
triệu đơn vị. PVS tăng 2.000 đồng lên 41.500 đồng/CP và tiếp tục
khớp lệnh khủng, đạt hơn 5 triệu đơn vị. Mã PVL đã được kéo lên
mức giá trần. Đáng chú ý, phiên hôm nay lệnh mua giá trần của PVL
có thời điểm lên tới trên 20 triệu đơn vị, tuy nhiên, các lệnh này nhanh
chóng giảm xuống ngay sau đó. Bên cạnh nhóm dầu khí, phiên hôm
nay, các cổ phiếu thuộc nhóm Sông Đà như SD9, SD6, SD5, SDT,
SCL, SD4, SD7… cũng bứt phá mạnh. Trong đó, SD6, SD9 và SCL
đã được kéo lên mức giá trần. Phiên hôm nay, một số mã lớn trên sàn
HNX như SHB, VND, NTP, DBC, AAA… cũng đồng loạt tăng giá. SHB
tăng 100 đồng lên 9.300 đồng/CP và khớp lệnh hơn 10,9 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính
giúp Vn-Index tiếp tục công phá ngưỡng 630 điểm
nhưng bất thành. Áp lực chốt lời diễn ra trên toàn thị
trường. Độ rộng giảm điểm mở rộng về cuối phiên tới
124 mã giảm giá. Chốt phiên, Vn-Index đóng cửa lùi
khỏi mức cao trong phiên, chỉ còn tăng 3.18 điểm lên
629.06 điểm. VIC, BVH, FPT, DPM, KDC, VCB tăng
giá đóng góp phần lớn vào phiên tăng điểm hôm nay.
Thanh khoản sụt giảm nhẹ. Các chỉ báo kỹ thuật ủng
hộ xu thế điều chỉnh ngắn hạn. 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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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 550 điểm

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt tăng giá như PVS, PVC, SHB,
PVX, VND tăng giá là nguyên nhân giúp HNX-Index
vẫn duy trì sắc xanh đến cuối phiên. Số lượng mã tăng
và giảm khá cân bằng, áp lực chốt lời ở phiên nay
cũng khá mạnh. Thanh khoản phiên nay tương đương
phiên trước với một lượng lớn đến từ nhầm lệnh ở một
số mã từ một công ty chứng khoán. 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. 

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 ngày 26/8 có phiên đầu tiên trong vòng 3 phiên sau khi giá trị cổ phiếu tăng lên mức
cao nhất của năm nay. Lúc 13h25 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống
148,44 điểm. Thị trường điều chỉnh giảm sau khi đợt tăng trong 2 tuần trước đẩy tỷ lệ P/E của chỉ số này lên
mức 13,7 lần vào phiên trước, mức cao nhất kể từ tháng 12/2013. Chứng khoán Nhật Bản giảm 0,5%, còn
Hồng Kông giảm 0,2%. Chứng khoán Ấn Độ và Singapore cùng mất 0,1%, trong khi chứng khoán Trung Quốc
đón cửa giảm 1%. Thị trường cổ phiếu Australia tăng 0,1%, thị trường New Zealand tăng 0,3%, còn chứng
khoán Hàn Quốc tăng 0,4%.
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VIC hôm nay là ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 48.7%. Cổ phiếu VIC hôm nay giữ giá trần cả
phiên hôm nay đã đóng góp đáng kể đẩy Vn-Index. Ngoài ra các cổ phiếu BVH, FPT, DPM, KDC, VCB, HPG
tăng giá đồng loạt nâng đỡ chỉ số khá tốt Nhóm cổ phiếu này bắt đầy break out khỏi xu thế đi ngang Khối

Áp lực chốt lời ở phiên nay gia tăng rõ rệt. Thị trường tăng điểm chủ yếu xuất phát sự tăng giá của nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn trên 2 sàn. Thanh khoản ở mức cao mặc dù sụt giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Tín hiệu
hiện tại cho thấy áp lực bán ra chưa giảm bớt trong các phiên tới. 
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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

tăng giá đồng loạt nâng đỡ chỉ số khá tốt. Nhóm cổ phiếu này bắt đầy break out khỏi xu thế đi ngang. Khối
ngoại tăng quy mô giao dịch ở phiên nay là nguyên nhân chính giúp đẩy giá nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây
là phiên mua ròng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại sau chuỗi bán ròng. Quy mô mua và bán tăng lên đáng kể với
315 tỷ đồng mua vào và bán ra hơn 244 tỷ đồng. Top mua ròng là KBC, VCB, HPG…Bên sàn HNX, nhóm cổ
phiếu dầu khí như PVS, PVC, PGS vẫn giao dịch khá tích cực ở phiên nay, thậm chí cổ phiếu PVC có lúc đạt
giá trần. Nhóm cổ phiếu midcap và penny tạm thời chịu áp lực điều chỉnh lớn. Sự phân hóa chỉ ở một số mã
của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ngưỡng tâm lý 630 điểm tạm thời vẫn là ngưỡng cản khó vượt. Bên cạnh đó,
sự đồng thuận chưa xảy ra khi thị trường tăng điểm vẫn nhờ động lực chính từ cổ phiếu bluechips thay phiên
nhau tăng giá. 

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. �

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.




