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Theo Cục Thống kê Tp HCM, từ đầu năm đến ngày 15/8, đã có 235 dự án có vốn nước
ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn thành phố với tổng vốn đăng ký
đạt 995,4 triệu USD (vốn điều lệ 711,7 triệu USD). Vốn đăng ký bình quân 1 dự án đạt
4,2 triệu USD. Chia theo hình thức đầu tư: 100% vốn nước ngoài 170 dự án, vốn đầu
tư đạt 478,2 triệu USD; liên doanh 65 dự án, vốn đầu tư đạt 517,2 triệu USD. Nếu chia
theo đối tác đầu tư, có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư trên địa bàn; trong
đó British Virgin Island là dẫn đầu về vốn đăng ký với 7 dự án, vốn đạt 346,3 triệu USD
(chiếm 34,8%). Điều chỉnh tăng vốn đầu tư 74 dự án, số vốn tăng 139 triệu USD. 

Tp.HCM: Vốn đăng ký đầu tư nước ngoài đạt gần 1 tỷ USD tính đến 15/8

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

Khối doanh nghiệp trung ương đạt doanh thu 892.418 tỷ đồng nửa đầu nămHSG: Lợi nhuận ròng năm 2014 ước tính giảm 30,9% 

TP.HCM: Sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng nhẹ so với tháng 7

6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối
ước đạt 892.418 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 57,3% so với kế
hoạch; nộp NSNN ước đạt trên 128.690 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ…So với
năm 2011 tổng doanh thu các đơn vị trong khối năm 2013 tăng 8,3% lên hơn 1.800.000
tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 34% lên 1.034.588 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận tăng 25,7%
lên hơn 90.000 tỷ đồng. Năm 2013 đóng góp cho ngân sách nhà nước đạt trên 297
nghìn tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng thu NSNN, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch
thu NSNN. Hằng năm Khối doanh nghiệp Trung ương đóng góp hơn 30% tăng trưởng
GDP của cả nước, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho 1,3 triệu người lao động.

FPT: SIC đăng ký bán 827.100 cổ phiếu 

Hoàng Quân lợi nhuận nửa đầu năm 2014 giảm mạnh

SIC đã đăng ký bán hết 827.100 cp FPT (tương ứng tỷ lệ
0,3% vốn của FPT) để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao
dịch dự kiến được thực hiện từ 3/9 đến 2/10/2014 thông
qua phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch được thực
hiện thành công, SIC sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu FPT
nào. Được biết, kết thúc 7 tháng đầu năm, doanh thu toàn
Tập đoàn lũy kế đạt 17.944 tỷ đồng, tăng 22% so với
cùng kỳ năm 2013, đạt 108% kế hoạch lũy kế. 

HSG dự kiến sẽ đạt lợi nhuận ròng 400 tỷ đồng trong năm
2014. Theo đó, lợi nhuận ròng quý 4/2014 có thể đạt 120
tỷ đồng, tăng 6,8% so với quý trước và tăng 183% so với
cùng kỳ năm trước. Năm ngoái, lợi nhuận ròng quý
4/2013 thấp do chi phí hàng tồn kho cao. SSI Research
dự báo trong năm 2014, doanh thu của HSG sẽ đạt
14.868 tỷ đồng, tăng 26,4% so với năm trước, do sản
lượng tăng 31,5% và giá bán giảm 3,9%. Lợi nhuận ròng
năm 2014 ước tính sẽ đạt 401 tỷ đồng, giảm 30,9% so
với năm trước. 

Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng nhẹ so tháng 7, đạt 100,9%. So với
tháng 8/2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 7,1%. Sản xuất chế biến thực
phẩm, dệt là hai ngành tăng so với tháng trước trên 10%. Theo đó, những ngành tăng

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của CTCP tư vấn -
thương mại - dịch vụ - địa ốc Hoàng Quân (mã HQC) đạt
chưa tới 5 tỷ đồng, giảm 61% với cùng kỳ được Công ty
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Theo Cục Thống kê tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 8 ước đạt 70.934 ngàn USD, tăng
7,2% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, hạt điều nhân đạt
2.308 tấn, trị giá 15.993 ngàn USD, tăng 4,8% về lượng và tăng 7,9% về giá trị so với
tháng 7/2014; tăng 24,8% về lượng và tăng 26,3% về giá trị so cùng kỳ năm trước.
Hàng dệt may ước đạt 4.674 ngàn USD, tăng 45,6% so tháng trước và tăng 13,9% so
cùng kỳ năm trước. Sản phẩm bằng gỗ ước đạt 2.833 ngàn USD tăng 1,9% so tháng
trước và tăng 8,9% so cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu
ước thực hiện được 485.445 ngàn USD tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn
chung tình hình xuất khẩu 8 tháng đầu năm đã gặp nhiều thuận lợi, nhiều ngành hàng
có dấu hiệu tăng cả về lượng và về mặt giá trị.

Dow Jones 17,122.01

Bình Phước: Xuất khẩu 8 tháng tăng cả lượng và giá trịSCIC Investment lên kế hoạch thoái vốn khỏi FPT

Kinh tế Philippines tăng trưởng vượt dự báo

p , ệ g g g , g g g
so tháng trước là sản xuất chế biến thực phẩm với 16,4%; dệt tăng 15,8%; in tăng
9,0%; giấy tăng 7,0%...Một số ngành giảm so tháng trước là xe có động cơ giảm
25,7%; hóa chất giảm 6,3%; thiết bị điện giảm 5,6%; da giày giảm 4,1%, thuốc giảm
2,7%...Tính chung 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 6,5% so với
cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 3,2%; công nghiệp chế biến tăng
6,5%; sản xuất phân phối điện tăng 6,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,8%.

ỷ g, g g ỳ ợ g y
cho biết chủ yếu do từ năm 2013 công ty chuyển hướng
qua đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở
thương mại giá rẻ. Hiện các dự án đang trong giai đoạn
đầu tư, thi công, xây dựng dự kiến sẽ bàn giao cho khách
hàng, ghi nhận doanh thu vào cuối năm 2014, 2015 và
các năm tiếp theo.
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S&P 500

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC vừa công bố
thông tin đăng ký bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu FPT
mà SIC sở hữu (827.100 đơn vị) với mục đích tái cơ cấu
danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ
3/9 đến 2/10/2014 thông qua khớp lệnh. Số lượng cổ
phiếu nói trên của FPT đã được SIC hoàn thành mua vào
ngày 17/6/2014. Như vậy, thời gian SIC làm cổ đông của
FPT chỉ kéo dài hơn 2 tháng. Trước đó, SIC cũng có
động thái tương tự khi đăng ký thoái vốn khỏi Vinamilk
sau hơn 3 tuần làm cổ đông.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD, euro đồng loạt giảm giá

Cơ quan thống kê Philippines cho biết, GDP quý II tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái
sau khi đã tăng 5,6% trong 3 tháng đầu năm nay. Con số này cao hơn so với dự báo
tăng trưởng 6,1% của các chuyên gia. Lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu phục hồi đã hỗ
trợ mạnh mẽ cho những nỗ lực của chính phủ trong việc biến Philippines trở thành một
trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á. Tổng thống Philippines Benigno
Aquino đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 là 7,5%. Tháng 7, ngân hàng trung
ương Philippines quyết định nâng lãi suất cơ bản lên 3,75% để đối phó với lạm phát
đang ở mức cao nhất 3 năm. 

5.86

CHÂU ÂU

Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

-74.96

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

9,457.06

15,459.86

Giới đầu tư đang xu hướng tăng cường mua đôla Australia và các nội tệ của những
nền kinh tế tập trung vào hàng hóa, theo nhận định của một số chiến lược gia. Sau khi
tăng ổn định lên mức kỷ lục mới của năm, chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với
6 đồng tiền mạnh - giảm 0,25% xuống 82,440 điểm. USD giảm xuống 103,9 JPY. Trong
khi đó, euro xuống thấp nhất 13 tháng so với USD, giao dịch ở 1,3151 USD. Tuy nhiên,
trong cuối phiên giao dịch tại New York, euro đã tăng nhẹ lên 1,32 USD sau khi công
bố báo cáo cho thấy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dường như sẽ không thay
đổi chính sách trong cuộc họp tới đây.
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(Cập nhật 17h20' ngày 28/08/2014)
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

632.03

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

2,874.37
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164,370,253
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135

3.26

73

VN-Index dừng lại ở mức 632,03 điểm, tăng 3,26 điểm (0,52%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 164,37 triệu đơn vị, trị giá 2.874,37 tỷ đồng.
Toàn sàn có 135 mã tăng, 75 mã giảm và 93 mã đứng giá. Sau khi
vượt mốc 635 điểm, nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như DPM,
VIC, VCB, KDC, HPG, VNM đã chịu áp lực bán khá mạnh và bị kéo
xuống dưới mốc tham chiếu, lực tăng của chỉ số VN-Index vì thế cũng
đã giảm đi đáng kể. Chiều ngược lại, các mã lớn khác như GAS,
HAG, SSI, HSG… vẫn tiếp tục tăng giá mạnh. Trong đó, GAS phiên
hôm nay lại ‘sắm vai’ đầu tàu nâng đỡ chỉ số VN-Index khi tăng 3.000
đồng lên 126.000 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giao dịch
vẫn diễn ra sôi động, dòng tiền tập trung khá mạnh vào các cổ phiếu
như FLC, HQC, ITA, SAM… Đáng chú ý, SAM vẫn tăng kịch trần và
khớp lệnh trên 5,8 triệu đơn vị, trong khi còn dư mua giá trần trên 1
triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 86 79 điểm tăng 0 90 điểm (1 05%) Tổng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,7 triệu đơn vị và bán ra 6,5
triệu đơn vị, trong đó HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.724.770 đơn vị (chiếm 37,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 392.100 cổ phiếu và bán ra 2.044.796 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 86,79 điểm, tăng 0,90 điểm (1,05%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 93,16 triệu đơn vị, trị giá 1.216,83 tỷ đồng.
Toàn sàn có 132 mã tăng, 84 mã giảm và 144 mã đứng giá. Phiên
giao dịch hôm nay, các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán như BVS,
KLS, VIX, SHS, VND… đã đồng loạt bứt phá. Trong đó, VIX đã được
kéo lên mức giá trần. KLS tăng 300 đồng lên 12.300 đồng/CP và
khớp được hơn 6,4 triệu đơn vị. SHS tăng 500 đồng lên 10.000
đồng/CP và cũng khớp được hơn 5 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, sau
nhịp điều chỉnh hôm qua, các cổ phiếu nhóm dầu khí là PVS, PVC,
PVE, PVC, PGS… đã đồng loạt tăng giá. PVS tăng 100 đồng lên
41.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,4 triệu đơn vị. Mã PVX tăng 100
đồng lên 5.700 đồng/CP và khớp lệnh trên 8,6 triệu đơn vị. Mã KLF
phiên hôm nay tăng 1.000 đồng lên 13.100 đồng/CP và có khối lượng
giao dịch mạnh nhất sàn HNX, đạt trên 12,2 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên điều chỉnh trước đó, sắc xanh đã trải rộng
bảng điện tử ở phiên nay với việc tăng giá đồng loạt
của các nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vừa và lớn. Đóng
cửa ở mức điểm cao trong ngày, Vn-Index vượt
ngưỡng 630 điểm, đứng tại 632.03 điểm. Tuy nhiên
GAS tăng giá đã đóng góp phần lớn vào phiên giảm
điểm hôm nay. Số lượng mã xanh tăng lên đáng kể với
135 mã tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ xu thế
tăng trung hạn nhưng áp lực điều chỉnh ngắn hạn đang
gia tăng. 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

Tiếp tục chuỗi tăng giá mà chưa có nhịp điều chỉnh
nào thực sự xảy ra. HNX-Index đóng cửa ở mức điểm
cao trong ngày và chuẩn bị chinh phục ngưỡng 87
điểm. Chốt phiên, HNX-Index đứng tại 86.79 điểm.
Thanh khoản tiếp tục ở mức cao tương đương với các
phiên trước đó đạt trên 87 triệu đơn vị. 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. Chỉ báo STO duy trì trong vùng
quá mua nên áp lực điều chỉnh gia tăng trong phiên
tới. Ngưỡng 85 điểm hiện tại trở lại ngưỡng hỗ trợ cho
HNX-Index trong các phiên tới.

85 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

Trung bình 75 điểm Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 28/8 khi đồng Yên lên giá kìm hãm chỉ số Topix của
Nhật Bản và khi cổ phiếu các ngành tiêu dùng và nguyên vật liệu giảm. Lúc 13h31 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI
Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 148,34 điểm. Thị trường điều chỉnh sau khi tỷ lệ P/E của chỉ số
này lại tăng lên mức cao nhất trong năm nay vào phiên trước. Trước đó, vào đêm trước, chứng khoán Mỹ
cũng chững lại sau khi góp phần tạo ra một đợt tăng giúp đưa giá trị cổ phiếu toàn cầu lên mức cao kỷ lục là
66 nghìn tỷ USD. Trong phiên này, chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,4% khi đồng Yên tiếp tục tăng giá so với
USD, trước khi số liệu lạm phát và sản lượng công nghiệp tháng 7 được công bố vào ngày mai. Chứng khoán
Australia giảm 0,5%, còn chứng khoán New Zealand giảm 0,1%. Chứng khoán Hồng Kông giảm 0,6% và
chứng khoán Trung Quốc giảm 0,3% khi số liệu cho thấy lợi nhuận ngành công nghiệp của Trung Quốc tăng
13,5% trong tháng 7, thấp hơn mức tăng 17,9% của tháng 6. Chứng khoán Hàn Quốc không thay đổi,
trongkhi chứng khoán Singapore tăng 0,1% và chứng khoán Ấn Độ tăng 0,2%.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 29/08/2014

THỨ SÁU

29/08/2014

Giao dịch khởi sắc sau nhịp điều chỉnh nhẹ ở phiên trước, cả 2 sàn đã có một phiên giao dịch rất sôi động
nhưng áp lực chốt lời gia tăng mạnh vào cuối phiên khiến cả 2 sàn đóng cửa lùi khỏi mốc điểm cao nhất trong
phiên. Trạng thái hưng phấn đã được thể hiện rõ rệt ở phiên nay với đồng loạt các mã vốn hóa nhỏ, vừa và
lớn tăng giá. Nhìn chung diễn biến thị trường vẫn khá tích cực. 
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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

Nhịp điều chỉnh diễn ra rất nhanh chóng ở đầu phiên sáng tiếp đà phiên điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, lực
cầu nhanh chóng trở lại giúp cả 2 sàn khởi sắc. Ban đầu là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, GAS trên
Hose, và PGS, LAS, PVC trên HNX. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản và săm lốp tiếp sau đồng loạt
tăng giá là nguyên nhân giúp cả sàn giao dịch bùng nổ và lan tỏa sang nhóm cổ phiếu penny. Áp lực bán diễn
ra tại vùng giá cao khá mạnh nhưng chỉ khiến thị trường đóng cửa lùi khỏi mốc cao nhất, trong khi diễn biến
cả thị trường vẫn khá tích cực. Áp lực chốt lời khiến những mã tăng điều chỉnh, nhưng lực cầu khá tốt giúp đà
điều chỉnh khá nhẹ. Chính yếu tố này giúp giá cổ phiếu liên tục thiết lập vùng cao hơn mà không chịu áp lực
điều chỉnh quá lớn. Mặc dù các tín hiệu quá mua xuất hiện khiến áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn đang gia
tăng. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn tiếp diễn và nhóm cổ phiếu tích lũy đang là đối tượng dòng tiền chú ý đến.
Hiện tại chúng tôi cho rằng thị trường chưa có dấu hiệu tiêu cực do đó nhà đầu tư tiếp tục giữ trạng thái cổ
phiếu lớn. Khi các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự nhà đầu tư có thể cơ cấu danh mục. Chốt lời từng phần
nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua và đạt lợi nhuận kỳ vọng, chuyển sang nhóm cổ phiếu đang
trong trạng thái tích lũy. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục giao dịch tích cực. �

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao. Đặc biệt quan tâm đến nhóm cổ phiếu đang tích lũy vì đây sẽ
là đối tượng được dòng tiền chú ý trong thời gian tới. Nhóm cổ phiếu bất động sản, dược phẩm vẫn đang
trong quá trình tích lũy với tín hiệu break out xuất hiện ở một số mã trong nhóm này. Nhóm cổ phiếu đầu cơ
nói chung cũng dự đoán thu hút dòng tiền tốt hơn trong các phiên tới. �

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.




