
THỨ NĂM
28/08/2014

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

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2014 ước tính đạt 538,8
nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán năm. Trong đó thu nội địa 366,7 nghìn tỷ đồng, bằng
68%; thu từ dầu thô 64 nghìn tỷ đồng, bằng 75,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động
xuất, nhập khẩu 103,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67,3%. Tổng chi ngân sách Nhà nước từ
đầu năm đến thời điểm 15/8/2014 ước tính đạt 627,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,4% dự
toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 104,9 nghìn tỷ đồng, bằng 64,4%, riêng chi đầu
tư xây dựng cơ bản 101,7 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3%. Như vậy, tính tới 15/8, bội chi
ngân sách Nhà nước là hơn 89 nghìn tỷ đồng.

Bội chi ngân sách hơn 89 nghìn tỷ đồng đến 15/8

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

Bất động sản hút gần 1,2 tỷ USD vốn FDI trong 8 tháng đầu nămNhiệt điện Hải Phòng: 6T2014 lãi ròng 296 tỷ

GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 5,54%

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2014 thu hút 992 dự án
được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7246,2 triệu USD, tăng 29,0% về số dự án
và giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013. Đồng thời có 349 lượt dự án đã cấp
phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 2985,9 triệu USD. Tổng vốn đăng ký
của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 10232,1 triệu USD, giảm 19,0% so với
cùng kỳ năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng năm nay ước tính
đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số
vốn đăng ký đạt 1263,0 triệu USD, chiếm 17,4% tổng vốn đăng ký cấp mới

EVN tăng vốn đầu tư ngoài ngành

CII ký hợp đồng tín dụng gần 2.600 tỷ đồng với
Vi ti b k

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tập đoàn,
tổng công ty phải hoàn tất thoái vốn đầu tư ngoài ngành
vào năm 2015. Tuy nhiên, Tập đoàn EVN lại có kế hoạch
tăng vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Cụ thể, ngày 25/8,
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFC) nộp hồ sơ
lên UBCK về việc sẽ phát hành 62,5 triệu cp cho EVN.
Nếu thành công, EVN sẽ nâng sở hữu lên 52% tại
EVNFC. Hiện EVN sở hữu 100 triệu cp của EVNFC (40%
vốn).

Trong 6T2014, chi phí tài chính giảm 45% còn 630 tỷ trong
đó chi phí lãi vay là 347 tỷ - tăng 40% so với cùng kỳ. Lỗ
chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ là 222 tỷ - tăng 11,7
lần so với cùng kỳ. Phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá là 60 tỷ -
giảm từ con số 877,7 tỷ của 6T2013. 6T2014, Nhiệt điện
Hải Phòng lãi 296,3 tỷ trong khi cùng kỳ, công ty hạch toán
lỗ tỷ giá theo thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày
24/10/2012 của Bộ Tài chính để LNST bằng 0.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ước đạt 5,54%. Tuy
nhiên, tình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn; kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững
chắc; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng tiếp cận vốn của doanh
nghiệp còn khó khăn; xử lý nợ xấu còn chậm so với yêu cầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng cho rằng, 8 tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) vừa ký kết
hợp đồng tín dụng gần 2.600 tỷ đồng với Vietinbank, trong
đó, tài trợ cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh
Ninh Thuận 1.618 tỷ đồng; tài trợ Dự án nhà máy nước
Tân Hiệp giai đoạn 2 số tiền 960 tỷ đồng. Dự án mở rộng
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Sau chuỗi ngày giảm liên tiếp, giá vàng SJC chiều nay bất ngờ tăng trở lại. Hiện giá
vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 36,39 – 36,51 triệu đồng/lượng, tăng 50 nghìn
đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng có xu hướng phục hồi cùng chiều với đà
tăng của giá vàng thế giới sau khi chạm đáy 2 tháng. Trên thị trường thế giới, giá vàng
trên Kitco hiện đứng ở 1.286 USD/oz. Nếu tính theo tỷ giá Vietcombank và không bao
gồm thuế, phí, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới khoảng 3,6 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, chiều nay, các ngân hàng đồng loạt hạ giá USD cả chiều mua và
chiều bán, chỉ có Vietcombank giữ nguyên tỷ giá ở 21.180 – 21.230 VND/USD,
Techcombank là 21.140 – 21.240 VND/USD.

Dow Jones 17,106.70

Chiều 27/8, tỷ giá giảm tiếp, giá vàng bật tăngNhiệt điện Quảng Ninh: 6 tháng lãi 331 tỷ đồng

BOJ tăng cường quốc tế hóa đồng yên

chuyển biến tích cực, đồng đều trên các mặt; nền tảng kinh tế vĩ mô ngày một ổn định
vững chắc; tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm tăng trưởng 5,8%.
Trong 14 chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2014, dự kiến có 12 chỉ tiêu đạt và vượt.

Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận có tổng chiều dài 37
km, tổng mức đầu tư 2.110 tỷ đồng, dự kiến tiến độ thi
công khoảng 17 tháng

2.36

S&P 500

Doanh thu thuần quý 2/2014 của công ty đạt 1.946 tỷ -
tăng 381% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đạt 4.315 tỷ
- tăng gấp đôi cùng kỳ. Kết quả này là nhờ vào tháng
3/2014, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 đã đưa tổ máy
số 3 và số 4 vào hoạt động sản xuất thương mại. công ty
đạt 331,2 tỷ đồng LNST trong 6 tháng đầu năm 2014.
Trong 6 tháng đầu năm 2013, công ty hạch toán lỗ tỷ giá
theo thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của
Bộ Tài chính để lợi nhuận sau thuế bằng 0

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Euro mất giá mạnh nhất gần 1 năm trước kỳ vọng vào ECB

Nhằm hỗ trợ chiến lược tăng trưởng kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe, ngân hàng
trung ương Nhật Bản (BOJ) đã thực hiện cải cách quy trình giao dịch trái phiếu và đồng
yên ở nước ngoài với mục đích quốc tế hóa đồng yên. Cải cách hệ thống giao dịch trái
phiếu và tiền tệ sẽ thúc đẩy giới đầu tư nước ngoài tăng cường sử dụng đồng yên trong
thương mại toàn cầu, đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh của yên với USD và euro.
BOJ dự kiến sẽ tăng cường hoạt động của Hệ thống Mạng lưới Tài chính (BOJ Net)
trong những giờ giao dịch của nước ngoài.

5.86

CHÂU ÂU

Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

13.60

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,582.79
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Đồng euro đã giảm giá so với những ngoại tệ chủ chốt trên thị trường giao dịch tại châu
Á hôm nay 27/8. Euro đã giảm xuống mức thấp nhất gần 1 năm so với đô-la Mỹ trước
kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện nới lỏng định lượng và các
hành động hỗ trợ hơn nữa. Lúc 11h50' (theo giờ Việt Nam), euro đã giảm giá xuống
giao dịch ở 1,359 USD đổi 1 EUR từ mức 1,3167 USD đổi 1 EUR. Trước đó, euro đã
giảm xuống 1,353 USD đổi 1 EUR - mức thấp nhất kể từ ngày 6/9/2013. Đồng tiền
chung châu Âu cũng giảm giá so với Yên Nhật, xuống giao dịch ở 136,85 JPY đổi 1
EUR so với mức 137,03 JPY đổi 1 EUR sau khi chạm ngưỡng thấp nhất 1 tuần (136,81
JPY đổi 1 EUR)

-5.36

-3.16 4,390.25
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VN-Index dừng lại ở mức 628,77 điểm, giảm 0,29 điểm (-0,05%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 157.14 triệu đơn vị, trị giá 2.735,18 tỷ đồng.
Toàn sàn có 103 mã tăng, 120 mã giảm và 80 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, hàng loạt các cổ phiếu lớn như VCB, MSN, MBB,
CTG, BVH… đã đua nhau giảm giá và kéo chỉ số VN-Index đảo chiều
giảm điểm. Ở chiều ngược lại, sắc xanh vẫn còn duy trì trên một số mã
lớn như SSI, REE, KDC, HSG, DPM… và giúp chỉ số VN-Index không
giảm quá sâu. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn tập trung
mạnh vào các cổ phiếu bất động sản như FLC, HQC, ITA, KBC…
Đáng chú ý, mã FLC đã giảm 100 đồng xuống 12.500 đồng/CP và
khớp lệnh trên 20,7 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu thuộc
nhóm dầu khí trên sàn HOSE như PET, PTL, PVD, PXI, PXL, PXS,
PXT… đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, PET, PTL và PXT đã được kéo
lên mức giá trần. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 85 89 điểm tăng 0 20 điểm (0 23%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6 triệu đơn vị và bán ra 7,8 triệu
đơn vị, trong đó DPM được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
799.960 đơn vị (chiếm 22,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 697.000 cổ phiếu và bán ra 1.025.000 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 85,89 điểm, tăng 0,20 điểm (0,23%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 81,56 triệu đơn vị, trị giá 940,54 tỷ đồng. Toàn
sàn có 89 mã tăng, 120 mã giảm và 151 mã đứng giá. Sau phiên
nhiều phiên tăng liên tiếp, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí trên sàn
HNX như PVS, PVG, PVC, PGS, PLC… đã đồng loạt giảm giá. PVS
giảm 500 đồng lên 41.000 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,58 triệu đơn
vị. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như VND, VCG, SHB, NTP, ACB, BCC
và nhóm cổ phiếu Sông Đà cũng đồng loạt giảm giá. Khép phiên giao
dịch, VND giảm 400 đồng xuống 16.400 đồng/CP và khớp lệnh 1,4
triệu đơn vị. SHB giảm 100 đồng xuống 9.200 đồng/CP và khớp được
hơn 4,34 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc xanh vẫn được duy trì khá
vững ở một số mã như BVS, PVX, SCR, KLF, LAS… Đánh chú ý, hai
mã PVX và KLF đã tăng kịch trần và đều có dư mua giá trần hàng triệu
cổ phiếu. Khép phiên giao dịch, PVX khớp lệnh hơn 22 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chính thức điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng giá, Hose
không còn được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn. Chốt phiên, Vn-Index để mất 0.29 điểm xuống
628.77 điểm. Độ rộng giảm điểm tăng rõ rệt so với
phiên hôm qua. Tuy nhiên một bộ phận nhóm cổ phiếu
vốn hóa nhỏ và vừa tăng giá là giúp áp lực điều chỉnh
không lớn. 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 3 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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570 điểm

620 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 550 điểm

Tín hiệu điều chỉnh rõ rệt ở phiên nay khi độ rộng giảm
điểm tăng mạnh về cuối phiên với 120 mã giảm giá.
PVX, LAS giữ nhịp tăng giá tới cuối phiên đã giúp HNX-
Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên. Thanh
khoản giảm nhẹ. Nhịp điều chỉnh toàn thị trường nhìn
chung không quá lớn. 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 nay là ngưỡng hỗ trợ sẽ được test lại trong
phiên kế tiếp. Chỉ báo STO duy trì trong vùng quá mua
nên áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên tới.

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Tiếp nối diễn biến tăng trên thị trường Châu Âu và Phố Wall vào đêm trước, chứng khoán Châu Á đã tăng
điểm trong phiên giao dịch ngày 27/8, góp phần đưa giá trị cổ phiếu toàn cầu lên mức cao kỷ lục. Số liệu của
hãng tin Bloomberg cho thấy lúc 13h19 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên
148,81 điểm. Thị trường Châu Á tăng theo thị trường Mỹ sau khi các báo cáo cho thấy đơn hàng lâu bền của
Mỹ trong tháng 7 tăng mạnh kỷ lục, còn tâm lý người tiêu dùng Mỹ trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong
gần 7 năm. Chỉ số chỉ số chứng khoán chủ chốt S&P 500 của Mỹ khép lại đêm trước tăng 0,11% lên 2.000,02
điểm – lần đầu tiên trong lịch sử đóng cửa trên mốc 2.000 điểm. Thị trường Châu Âu cũng tăng vào đêm
trước, giúp chỉ số chủ chốt Stoxx Europe 600 giành được 1,8% trong 2 phiên vừa qua, sau khi Chủ tịch Ngân
hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi bật tín hiệu có thể tung ra thêm kích thích. Kết quả đó đã góp phần
khiến thị trường chứng khoán toàn cầu tăng hơn 1,1 nghìn tỷ USD giá trị kể từ đầu tháng này, đưa giá trị cổ
phiếu toàn cầu hiện nay lên mức kỷ lục 66 nghìn tỷ USD. Số liệu của Bloomberg cũng cho thấy chỉ số MSCI
Châu Á-Thái Bình Dương hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,7 lần, còn chỉ số S&P 500 có tỷ lệ 16,8 lần,
trong khi chỉ số Stoxx Europe 600 có P/E là 15,5 lần.
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THỨ NĂM

28/08/2014

Sau chuỗi ngày tăng điểm liên tiếp trên hai sàn cùng với sự điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn đã khiến áp lực
chốt lời gia tăng trên cả 2 sàn. Trong khi VN-Index giảm nhẹ thì HNX-Index lại vẫn giữ được sắc xanh nhờ
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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 chuỗi ngày tăng giá, cả 2 sàn chính thức điều chỉnh trong bối cảnh đồng loạt các mã vốn hóa lớn đều
giảm điểm. Nguyên nhân chính là áp lực chốt lời của khối ngoại đối với các mã bluechips khi đạt lợi nhuận kỳ
vọng. Quy mô mua vào không thay đổi nhiều so với phiên qua với 225 tỷ đồng, trong khi quy mô bán ra tăng
mạnh với hơn 360 tỷ đồng trên Hose, giá trị bán ròng phiên nay là hơn 134 tỷ đồng. Sau 4 phiên mua ròng thì
khối ngoại đã quay trở lại bán ròng. VIC, KDC, HPG, MSN, PET…là nhóm bị bán ròng mạnh nhất trên Hose.
Tuy nhiên nhóm này không bị giảm giá nhiều, thậm chí PET còn tăng trần, KDC đóng cửa sát giá trần, VIC sau
phiên tăng giá mạnh ngày chốt cổ phiếu thưởng hôm qua thì hôm nay đứng giá cuối phiên. Dòng tiền có xu
hướng chuyển dịch sang cổ phiếu nhỏ và vừa khiến thị trường không chịu áp lực bán quá lớn. Lực cầu giá
thấp khá tốt đã củng cố thêm tâm lý nhà đầu tư. Sự phân hóa vẫn tiếp diễn trên cả 2 sàn là cơ sở để cả 2 chỉ
số tiếp tục tích lũy ở vùng giá hiện tại trước khi bứt phá thành công vùng kháng cự trước mắt. Hiện tại, tín hiệu
quá mua vẫn duy trì trên 2 sàn nên áp lực bán ra trong các phiên tới vẫn gia tăng và là lực cản cho đà phục
hồi của cả 2 chỉ số. Vùng 630 điểm với Vn-Index và 85-86 điểm với HNX-Index tiếp tục được test lại trong các
phiên tới. 

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. 

g g g g ẹ ạ g ợ
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như PVX, LAS. Biến động 2 sàn phiên nay là sự thận trọng nhưng thanh khoản
vẫn tích cực. 

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.




