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Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam do HSBC và Markit
Economics khảo sát đạt 50,3 điểm trong tháng 8, giảm mạnh từ mức 51,7 điểm trong
tháng 7, đánh dấu tháng giảm điểm thứ tư liên tiếp. Điều này cho thấy việc cải thiện môi
trường kinh doanh của Việt Nam đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2013. Tốc độ
tăng trưởng tổng sản lượng công nghiệp có dấu hiệu giảm tốc trong khi đơn đặt hàng
mới giảm lần đầu tiên trong 9 tháng qua. Trong tháng 8 tiếp tục chứng kiến sự tăng
mạnh trong chi phí đầu vào do quyết định kiểm soát trọng tải xe trên đường bộ của Bộ
Giao thông Vận tải. 

PMI sản xuất Việt Nam giảm tháng thứ 4 liên tiếp 

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

Tổng kim ngạch XK sang Trung Quốc có thể đạt 15 tỉ USD Masan được chốt room ngoại ở mức 48,13%

Chỉ số tồn kho công nghiệp tăng 13,4%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu hàng hóa
của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao.
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trong 8 tháng qua đạt xấp xỉ 9,8 tỉ USD, tăng 15,2% so
với cùng kỳ năm 2013. Còn theo số liệu thực tế từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7,
kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,2 tỉ USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu
trong 7 tháng lên đến 8,57 tỉ USD, tăng 16,97% so với 7 tháng của 2013. Trong 4 tháng
còn lại của năm 2014, Bộ Công Thương ước tính kim ngạch xuất khẩu sang Trung
Quốc tiếp tục duy trì trong khoảng 1,25-1,3 tỉ USD/tháng, đạt 5-5,2 tỉ USD.

SBC: Chủ tịch đứng ra mua tối đa 64,22% vốn điều lệ,
mở đường hủy niêm yết

KDC: 15/9 chốt quyền thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Hiện SBC có 504 cổ đông nhỏ, nắm giữ 5,1 triệu cổ phần,
tương đương 64,22% vốn điều lệ công ty. Ông Văn Thanh
Liêm- Chủ tịch HĐQT của SBC chào mua số cổ phần tối
đa như trên. Nguồn vốn thực hiện mua từ vốn tự có của
ông Liêm. Thời gian mua lại 30 ngày sau khi được
UBCKNN chấp thuận, dự kiến từ 3/9 đến 3/10/2014. Giao
dịch thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

UBCKNN đồng ý chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước
ngoài của MSN là 48,13% vốn điều lệ của công ty dựa
trên kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Masan phải báo
cáo UBCKNN sau khi kết thúc các đợt phát hành lần 2
theo phương án đã đăng ký và phải tuân thủ quy định về
tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Th Tổ Thố kê hỉ ố ả ất t à à h ô hiệ thá 8 ớ tí h tăà 15/9/2014 là à đă ký ối ù ủ á ổ
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Nghị định 69 của Chính phủ nêu rõ điều kiện đầu tiên để tổng công ty được chuyển đổi
lên hình thức tập đoàn là phải có lãi trong 3 năm. Đây là quy định mới của Chính phủ về
một trong những điều kiện hình thành tập đoàn kinh tế nhà nước có hiệu lực từ hôm nay
(1/9). Cụ thể, theo Nghị định 69/2014 về tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, việc
hình thành nên các tổ chức kinh tế này sẽ được thực hiện dưới các hình thức như: sáp
nhập hoặc hợp nhất doanh nghiệp; mua lại cổ phần hoặc phần vốn góp; đầu tư, góp vốn
bằng tài sản hữu hình hoặc vô hình; các hình thức liên kết khác do các doanh nghiệp tự
thỏa thuận, không trái các quy định pháp luật.

Dow Jones 17,067.27

Lãi 3 năm, tổng công ty mới được lên tập đoànHPG sẽ phát hành gần 10 triệu cp ESOP 

PMI sản xuất của Eurozone xuống thấp nhất 13 tháng

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 ước tính tăng
6,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm nay ước tính
tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong mức tăng chung 8 tháng của toàn ngành
công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,1%, đóng góp 5,6 điểm phần trăm; sản
xuất và phân phối điện tăng 11,2%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ...Chỉ số tồn kho toàn
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 1-8-2014, tăng 13,4% so với cùng
thời điểm năm 2013. Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân
7 tháng là 77,3%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược
và dược liệu

ngày 15/9/2014 là ngày đăng ký cuối cùng của các cổ
đông CTCP Kinh Đô (KDC) để phát hành cổ phiếu tăng
vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu).
Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu cũ sẽ
được chia thêm 01 cổ phiếu mới). Được biết, tổng số cp
hiện tại của KDC là hơn 214 triệu cp, tương ứng với vốn
điều lệ là 2,141 tỷ đồng, công ty đang nắm giữ hơn 1,4
triệu cổ phiếu quỹ.

30.54

S&P 500

Cụ thể 9,638,163 cổ phiếu, tương đương 2% lượng cổ
phiếu đang lưu hành sẽ được phát hành cho người lao
động HPG vốn là cán bộ chủ chốt, nhân viên có thành tích
đóng góp trong quá trình của Tập đoàn. Nguồn vốn thực
hiện là lợi nhuận chưa phân phối, thặng dư vốn và quỹ
khen thưởng phúc lợi. NQ ĐHCĐ bất thường thông qua
việc phát hành hơn 9.6 triệu cổ phiếu cho người lao động
vào năm 2014 và 2015. 
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Trái phiếu chính phủ Nga sắp bị châu Âu cấm cửa

Chỉ số PMI sản xuất tháng 8 của khu vực đồng euro giảm xuống 50,7 điểm từ 51,8 điểm
trong tháng trước đó và vẫn duy trì trên ngưỡng suy giảm - tăng trưởng 50 điểm. Chỉ số
đo lường sản lượng sản xuất của khu vực cũng xuống thấp nhất 14 tháng ở 51 điểm.
Cụ thể, trong tháng 8, PMI sản xuất của nền kinh tế lớn nhất châu Âu - Đức giảm xuống
51,4 điểm, ghi nhận mức thấp nhất 11 tháng. Đức vốn là đối tác thương mại lớn nhất
của Nga nhưng đòn trừng phạt của Liên minh châu Âu đã ảnh hưởng rất lớn đến mối
giao thương này.
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Trong vài ngày tới, Nga có thể phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm tăng cường về vay
nợ và khả năng tiếp cận công nghệ từ giới chức châu Âu. Cuối tháng 7, EU đã cấm 5
ngân hàng Nga bán cổ phiếu hoặc trái phiếu tại châu Âu, hạn chế xuất khẩu thiết bị tiên
tiến ngành dầu mỏ vào nước này, cấm các hợp đồng bán mới vũ khí cho Nga, đồng thời
cấm xuất khẩu thiết bị điện tử dân sự dùng được trong cả quân sự vào Nga. EU cũng
dự kiến mở rộng danh sách cá nhân và công ty bị phong tỏa tài sản tại đây. �

118.56

4.89 4,384.62

(Cập nhật 17h30' ngày 03/09/2014)

,g
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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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

640.75

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

3,575.48

74

204,659,770
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VN-Index tăng 4,1 điểm (+0,64%), lên 640,75 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 204,66 triệu đơn vị, giá trị 3.575,48 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận hơn 16 triệu đơn vị, giá trị 465,43 tỷ đồng với sự
đóng góp chính từ KBC và VIC. VN30-Index tăng 2,08 điểm (+0,31%),
lên 678,9 điểm. Ngoài nhóm bất động sản, khoáng sản, vận tải còn duy
trì được phong độ, nhóm cổ phiếu dầu khí, chứng khoán bị bán khá
mạnh, kéo nhiều mã quay đầu giảm giá như PVD, DPM, PXI, PXS,
PET, PGD, PVT, SSI, HCM, BSI. FLC đóng cửa cao hơn phiên sáng 1
bước giá, tăng 600 đồng (+4,76%), lên 13.200 đồng với 21,6 triệu đơn
vị được khớp. HQC cũng duy trì được mức giá tốt và đóng cửa bằng
với mức giá của phiên sáng, 8.700 đồng với 7,63 triệu đơn vị. Trong
khi đó, cặp đôi KBC và ITA hạ nhiệt khi chỉ còn giữ được mức tăng 1
và 2 bước giá. Trong đó, ITA được khớp 12,7 triệu đơn vị, còn KBC là
2,77 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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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
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SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại hôm nay mua ròng khá mạnh, với 6,56 triệu đơn vị trên
HOSE và gần 0,9 triệu đơn vị trên HNX. Trong đó gây bất ngờ là FLC
khi khối này mua ròng gần 2,5 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng hơn 32 tỷ
đồng. Trong khi đó, VIC bị bán ròng mạnh nhất với hơn 3,39 triệu cổ
phiếu VIC, trị giá 194,14 tỷ đồng. uy nhiên, khối này bán thỏa thuận
hơn 3,75 triệu cổ phiếu VIC, trị giá hơn 215 tỷ đồng. Còn xét về khớp
lệnh khối này mua ròng gần 300 000 cổ phiếu VIC giá trị mua ròng 12

HNX-Index tăng 0,29 điểm (+0,33%), lên 87,33 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 85,93 triệu đơn vị, giá trị 1.042,73 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận hơn 4,1 triệu đơn vị, giá trị 42,74 tỷ đồng. HNX30-Index
tăng 0,59 điểm (+0,33%), lên 180,25 điểm. Hai cổ phiếu dẫn dắt là
PVS và PVC quay đầu giảm giá mạnh và đều đóng cửa ở mức thấp
nhất ngày. Trong đó, PVS giảm 800 đồng (-1,99%), xuống 39.500 đồng
với 3,15 triệu đơn vị được khớp, còn PVC giảm 1.300 đồng (-3,82%),
xuống 32.700 đồng với 2,1 triệu đơn vị được khớp. Trong khi đó, PVX
đứng ở mức tham chiếu 5.700 đồng với 10,5 triệu đơn vị được khớp.
HNX-Index vẫn duy trì được đà tăng nhờ sự hỗ trợ của nhóm tài chính,
chứng khoán và bất động sản. Trong đó, SHB tăng 200 đồng, lên
9.700 đồng với 9,45 triệu đơn vị được khớp, VCG tăng 500 đồng
(+3,42%), lên 15.100 đồng với 1,77 triệu đơn vị được khớp.

BÁN 9,425,150 393,941

Trang 2

lệnh, khối này mua ròng gần 300.000 cổ phiếu VIC, giá trị mua ròng 12
tỷ đồng. 
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Thanh khoản tiếp tục được đẩy lên cao trong phiên giao
dịch đầu tuần cũng với sắc xanh vẫn duy trì khá tốt trên
bảng điện tử đến cuối phiên. Mặc dù áp lực bán ra khá
mạnh vào cuối phiên nhưng Vn-Index vẫn ghi được 4.1
điểm, lên 640.75 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn
190 triệu đơn vị, tương đương với giá trị giao dịch đạt
hơn 3000 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm vẫn khá tốt với
156 mã tăng giá. 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 4 phiên
liên tiếp nên áp lực bị kéo vào trong dải đang gia tăng.
Ngưỡng kháng cự hiện tại của Vn-Index là 640 điểm.
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

620 điểm

Mạnh

Yếu

Mặc dù nhóm chứng khoán tăng mạnh trong phiên
nhưng áp lực điều chỉnh đã khiến các mã này lùi khỏi
mốc cao trong phiên đạt được. HNX-Index cũng đóng
cửa ở mức điểm thấp trong phiên do áp lực điều chỉnh
của nhóm dầu khí. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.29
điểm lên 87.33 điểm. Thanh khoản vẫn duy trì mức cao
trên sàn này với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1000 tỷ đồng.
Độ rộng tăng điểm vẫn duy trì khá tốt cuối phiên với 147
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. Chỉ
báo STO duy trì trong vùng quá mua nên áp lực điều
chỉnh gia tăng trong các phiên tới. Ngưỡng 85 điểm
hiện tại trở lại ngưỡng hỗ trợ cho HNX-Index trong các
phiên tới.

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

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

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 148,97 điểm vào lúc 16h10 tại Hong Kong, ghi nhận mức
cao nhất kể từ ngày 30/7. Thị trường chứng khoán châu Á tăng mạnh sau phiên giảm điểm bất ngờ ngày 2/9
nhờ tín hiệu tích cực từ lĩnh vực sản xuất của Mỹ. Sản xuất tại Mỹ tăng trưởng mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho xuất khẩu châu Á. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc và Hong Kong đều tăng mạnh nhất khu vực
sau báo cáo PMI dịch vụ của Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,3% lên cao nhất kể từ
tháng 5/2008 trong khi Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1%. Khối lượng giao dịch cổ phiếu trên 2 sàn
chứng khoán này cao hơn ít nhất 30% so với mức trung bình 30 ngày. Tháng 10, Hong Kong và Trung Quốc sẽ
khởi động sàn giao dịch liên kết. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,38%. Ngoài ra, chỉ số Straits Times
của Singapore cũng tăng 0,4%. Ngược lại, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,02%, S&P/ASX 200 của Australia giảm
0,04% sau báo cáo tăng trưởng GDP quý II. Theo đó, kinh tế Australia tăng trưởng chậm lại ở 0,5% so với mức
tăng trưởng 1,1% của 3 tháng đầu năm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/09/2014

Mở đầu tuần giao dịch mới, cả 2 sàn tiếp tục thiết lập mức cao mới với thanh khoản khá tốt. Áp lực chốt lời khá
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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.

Dòng chứng khoán và bất động sản vẫn giao dịch tích cực, khoáng sản chưa nhận thấy áp lực chốt lời. 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 cao su tự nhiên, 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 tuần tới.

g p p p
lớn trên cả 2 sàn nhưng chốt phiên cả 2 chỉ số vẫn giữ được sắc xanh. Nhìn chung độ rộng tăng điểm ở cuối
phiên vẫn tương đối tốt, nhưng áp lực chốt lời khiến lo ngại về khả năng điều chỉnh ngắn hạn đang tăng dần lên
khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị điều chỉnh sau chu kỳ tăng giá. 

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và khoáng sản vẫn giữ được nhịp tăng ở phiên nay. Trong khi hầu hết
các cổ phiếu vốn hóa lớn đều bị chững lại hoặc giảm giá. Phiên nay thì GAS, BVH, VNM vẫn giữ được sắc
xanh. Dòng vốn đầu cơ đang hoạt động rất tích cực và ở phiên hôm nay chưa thấy dấu hiệu của áp lực bán. Áp
lực chốt lời tập trung ở vùng giá cao, nhưng cầu trở lại giúp giá được cân bằng ngay trong phiên. Nhìn chung
diễn biến hiện tại cho thấy cầu vẫn rất tốt, đã giúp độ rộng tăng điểm ở cuối phiên khá tốt. Điều đáng lưu ý ở
phiên nay là giao dịch của khối ngoại. Đích đến chủ yếu của dòng vốn này vẫn là nhóm cổ phiếu Vn30, nhưng
cũng có một số cổ phiếu ngoài rổ này được mua lớn. Mức mua vào hôm nay chỉ xếp sau phiên cân bằng danh
mục ETF ngày 20.06 vừa qua. Khoảng hơn 400 tỷ đồng của khối ngoại đã chảy vào Hose, trong đó 77%, tức
hơn 300 tỷ đồng được rót vào Vn30. Tuy nhiên, lượng bán ra cũng không kém. Tính cả mua và bán của khối
ngoại phiên nay đạt gần 1000 tỷ đồng trên Hose. Khối ngoại vẫn mua ròng hơn 34 tỷ đồng trên Hose ở phiên
nay. Nhìn chung thị trường chưa có diễn biến tiêu cực nào. Cổ phiếu tăng giá mạnh bị điều chỉnh, dòng tiền vẫn
tiếp tục tìm đến cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. 

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.
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