
CTCP Kinh Đô (KDC) vừa công bố sản lượng tiêu thụ
bánh trung thu năm 2014. Theo đó, đến cuối mùa trung
thu năm nay, Kinh Đô đạt sản lượng tiêu thụ 2.800 tấn

ế ề

Doanh thu 6 tháng đầu năm của PVX sau soát xét là
2.979 tỷ đồng – tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2013 và
giảm 248 tỷ so với con số trước soát xét. Lợi nhuận khác
sau soát xét cũng giảm còn 7,8 tỷ thay vì 276,4 tỷ như
trước. 6 tháng đầu năm, PVX lỗ gần 419 tỷ - tức lỗ thêm
44 tỷ so với trước soát xét. Phần lỗ của cổ đông công ty
mẹ là 355,4 tỷ - lỗ thêm 38,5 tỷ so với trước soát xét. Tính
ra mỗi cổ phiếu PVX đang gánh mức lỗ là 888 đồng.

FLC cho biết đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều
lệ lên 3.148,9 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu
cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, thực hiện việc chào bán
chứng khoán ra công chúng theo giấy chứng nhận số
54/GCN-UBCK ngày 9/7/2014 của UBCKNN, FLC đã tiến
hành việc chào bán theo phương án phát hành đã được
thông qua. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ
phiếu ra công chúng là 1.543.600.000.000 VNĐ, có xác
nhận của ngân hàng phong tỏa. 

Theo bản báo cáo, thất nghiệp giảm cả về số lượng và tỷ lệ là điểm sáng nhất của thị
trường lao động: Quí II có 871,8 nghìn người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, giảm
gần 174 nghìn so với Quí I và giảm 155 nghìn người so Quí II/2013; Tỷ lệ thất nghiệp

ấ ấ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất siêu gần 1,7 tỷ USD sau 8 thángFLC tăng vốn điều lệ thành công lên gần 3.149 tỷ đồng

Tỷ lệ thất nghiệp cả nước thấp nhất 1 năm qua

Theo số liệu mới nhất của Bộ Công thương, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu ước
đạt 13 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng 7 trước. Tính chung từ đầu năm năm, con số
này đạt 96,98 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Trong số này, doanh số từ khối FDI
chiếm hơn hai phần ba (65,23 tỷ USD). 8 tháng giá bình quân xuất khẩu của một số
mặt hàng tăng gần 3-12% như chè, hạt tiêu, gạo, than đá, dầu thô. Trong khi đó, lượng
cà phê, sắn, cao su... xuất cảng lại giảm. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu ước
đạt 12,9 tỷ USD trong tháng 8, gần tương đương với tháng 7. Tính chung từ đầu năm,
kim ngạch nhập khẩu ước đạt gần 95,29 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Như vậy,
xuất siêu 8 tháng đạt khoảng 1,7 tỷ USD, bằng 1,8% kim ngạch xuất khẩu.

Sau soát xét, PVX lỗ ròng thêm gần 40 tỷ đồng 6 tháng 

Sản lượng tiêu thụ bánh trung thu của Kinh Đô tăng
15%
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Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), 8 tháng năm 2014, tổng số lao
động xuất khẩu ra nước ngoài là 73.727 người, đạt 84,74% kế hoạch năm 2014 và
bằng 134,52% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng tháng 8, cả nước có 9.389 lao động đi
làm việc ở nước ngoài. Nếu duy trì được số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài
như trong tháng 8, dự kiến xuất khẩu lao động trong năm nay của Việt Nam sẽ vượt
mục tiêu 100.000 người, cao nhất từ trước đến nay. Trong các thị trường xuất khẩu lao
động của Việt Nam, Đài Loan tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 44.535 lao động, chiếm
60%. Xếp thứ hai là Nhật Bản với 12.606 lao động, chiếm 17%. 

Xuất khẩu lao động có thể đạt kỷ lục 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Quan điểm lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế đã thúc đẩy nhân dân tệ tăng giá
mạnh so với USD. Trong phiên giao dịch ngày 4/9, nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ lên
6,138 NDT/1 USD, ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 10/3. NDT đã tăng gần 2% từ
mức thấp nhất trong tháng 5 và trở thành đồng tiền hoạt động hiệu quả nhất châu Á
trong 3 tháng qua. NDT nhanh chóng lấy lại niềm tin từ giới đầu tư nhờ lĩnh vực thương
mại Trung Quốc tăng trưởng mạnh. Tháng 7, xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt, đẩy
thặng dư thương mại lên kỷ lục ở 47,3 tỷ USD. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ cũng cho
ấ ấ
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Nhân dân tệ lên cao nhất 6 tháng nhờ lạc quan về kinh tế

BOJ quyết định không thay đổi chính sách kích thích kỷ lục nhằm thúc đẩy lạm phát và
tăng trưởng kinh tế sau đợt tăng thuế hồi tháng 4. Theo đó, ngân hàng trung ương
Nhật Bản (BOJ) vẫn cam kết tăng lượng tiền cơ sở trong khoảng từ 60 nghìn tỷ yên
đến 70 nghìn tỷ yên hàng năm (tương đương khoảng 667 tỷ USD). Thủ tướng Nhật
Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ đưa ra quyết định về kế hoạch tăng thuế lên 10% vào năm
2015 dựa trên hiệu quả hoạt động của nền kinh tế trong những tháng còn lại của năm
nay.
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bánh, đạt kế hoạch đề ra và tăng 15% so với năm 2013.
Ngoài ra, Kinh Đô cho biết đã xuất khẩu gần 100 nghìn
bánh trung thu sang thị trường Mỹ ngay từ khi khởi động
mùa trung thu. Đến nay, tổng sản lượng xuất khẩu vào
khoảng 20 tấn bánh trung thu với các loại nhân truyền
thống 

18.23
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LNST 6 tháng đầu năm của Bảo Minh đạt 56,6 tỷ đồng,
giảm 17,4 tỷ đồng so với báo cáo mà công ty tự lập trước
đó. EPS tương ứng đạt 719 đồng/cổ phiếu, giảm 231
đồng/cp so với trước soát xét. Sau soát xét, dự phòng phí
nhượng tái bảo hiểm giảm 9,3 tỷ đồng, doanh thu hoạt
động tài chính giảm 17,4 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp
hoạt động tài chính giảm 17,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, doanh thu đạt 1.002 tỷ đồng, LNST 56,6 tỷ đồng,
tăng lần lượt 13% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng,
bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa ước
đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013
(không kể tiền sử dụng đất, bằng 72,3% dự toán, tăng 19,8%). tổng chi NSNN tháng 8
ước đạt 85,98 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng, đạt
67,7% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013. Bội chi NSNN tháng 8 ước 27,15
nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước 104,38 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% mức bội
chi Quốc hội quyết định đầu năm. Trong tháng 8/2014 (tính đến ngày 27/8/2014), Kho
bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 16.090 tỷ đồng.

Dow Jones 17,078.28

Bội chi ngân sách 8 tháng ước 104 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch nămBảo Minh lãi 6 tháng đầu năm sau soát xét giảm hơn
17 tỷ đồng

BOJ duy trì chính sách nới lỏng kỷ lục

của cả nước là 1,84%, thấp nhất trong vòng 1 năm qua. So với Quí 1/2014, Nhóm
người bị thất nghiệp không có CMKT giảm 108 nghìn người; nhóm người bị thât nghiệp
có trình độ Cao đẳng giảm 17,1 nghìn người và nhóm người bị thất nghiệp có trình độ
đại học trở lên giảm 15,4 nghìn người; Tình trạng thiếu việc làm cũng được cải thiện:
Quí II, có 1,047 triệu người thiếu việc làm, giảm 243 nghìn người so với Qúi 1/2014 và
giảm 116 nghìn người so với Qúi 2/2013.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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(Cập nhật 17h00' ngày 04/09/2014) Trang 1

thấy những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. (Nguồn:Google Finance & Reuters)
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HNX Index đứng ở mức 87 50 điểm tăng 0 17 điểm (0 20%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 640,22 điểm, giảm 0,53 điểm (-0,08%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 163,37 triệu đơn vị, trị giá 2.994,6 tỷ
đồng. Toàn sàn có 97 mã tăng, 121 mã giảm và 85 mã đứng giá.
Cuối phiên giao dịch, áp lực bán mạnh trở lại đã kéo nhiều cổ phiếu
lớn như BID, BVH, VNM, VIC, GMD… xuống dưới mốc tham chiếu và
kéo chỉ số VN-Index giảm điểm nhẹ trở lại. Trong đó, BVH giảm 500
đồng xuống 45.800 đồng/CP. VIC giảm 500 đồng xuống 57.500
đồng/CP và khớp lệnh hơn 2,2 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc xanh
vẫn còn được duy trì trên một số mã lớn như DPM, HPG, VCB,
PVD… và giúp chỉ số VN-Index không giảm quá sâu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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NHẬN ĐỊNH  

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

HNX-Index đứng ở mức 87,50 điểm, tăng 0,17 điểm (0,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 83,75 triệu đơn vị, trị giá 1.035,36 tỷ đồng.
Toàn sàn có 82 mã tăng, 109 mã giảm và 169 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, một số cổ phiếu dầu khí trên sàn HNX là PVS, PVC, PVB…
đã đồng loạt tăng giá trở lại và đóng vai trò khá lớn đẩy chỉ số HNX-
Index lên trên mốc tham chiếu. Khép phiên giao dịch, PVS tăng 600
đồng lên 40.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,2 triệu đơn vị. Bên cạnh
đó, khá nhiều cổ phiếu như BCC, SHB, NTP, DBC, NVB… cũng đã
đồng loạt tăng giá. Trong đó, BCC đã được kéo lên mức giá trần và
trắng bên bán. SHB tăng 100 đồng lên 9.800 đồng/CP và khớp lệnh
hơn 3,8 triệu đơn vị. PVX đứng giá tham chiếu và khớp lệnh mạnh
nhất sàn HNX, đạt gần 13 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 12,8 triệu đơn vị và bán ra 9,1
triệu đơn vị, trong đó VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.069.580 đơn vị (chiếm 47,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 842.891 cổ phiếu và bán ra 1.859.400 cổ phiếu.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vn-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi vượt
ngưỡng 640 điểm. Nhìn chung xu thế điều chỉnh rõ rệt
hơn ở phiên nay với số lượng mã đỏ chiếm ưu thế về
cuối phiên với 121 mã giảm giá. Lực cầu cuối phiên đã
giúp Vn-Index chỉ còn giảm nhẹ, để mất 0.53 điểm
xuống 540.22 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ nhưng
vẫn ở mức cao với khối lượng khớp lệnh đạt gần 150
triệu đơn vị. Sau nhiều phiên liên tiếp nằm ngoài dải
Bollinger thì phiên nay đường giá đã bị điều chỉnh vào
trong dải. Điều này sẽ khiến áp lực điều chỉnh trong
các phiên tới có thể giảm bớt. Đồng thời MACD vẫn
đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu, cùng
với RSI vẫn tăng mạnh lên vùng quá mua. Dải
Bollinger cũng tiếp tục mở rộng lên phía trên ủng hộ xu
thế tăng giá. Tuy nhiên, hiện tại chỉ báo STO vẫn dao
động quanh vùng quá mua nên áp lực bán vẫn tiếp tục
gia tăng. Ngưỡng 640 điểm được dự đoán sẽ tiếp tục
là ngưỡng giằng co của Vn-Index trong các phiên tới. 
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Hiện tại, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn đang gia tăng. 
Sàn HNX cũng chịu áp lực điều chỉnh ở phiên nay, tuy
nhiên nhờ sự tăng giá của nhóm cổ phiếu dầu khí
PVS, PVC, DBC, HUT, SHB đã giúp Vn-Index vẫn giữ
được sắc xanh đến cuối phiên. Chốt phiên, HNX-Index
đứng tại 87.5 điểm. Số mã giảm điểm tăng lên đến kể
với 109 mã mất giá. Thanh khoản phiên nay cũng
tương đương với phiên trước đó với giá trị khớp lệnh
loanh quanh 1000 tỷ đồng. Chỉ báo MACD vẫn nhận
sự tích cực khi đang gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu. Cùng với đó RSI cũng tăng mạnh trong vùng
quá mua. Dải Bollinger cũng đang mở rộng lên phía
trên với độ mở khá rộng. Tuy nhiên chỉ báo STO vẫn
trong vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh vẫn hiện
hữu. Với 3 cây nến thân nhỏ dao động quanh vùng 87
điểm cho thấy sự thận trọng của cả bên mua và bên
bán tại ngưỡng này. Trong phiên cuối tuần, đường giá
dao động quanh ngưỡng 87 điểm với áp lực điều chỉnh
chưa dừng lại. �

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

605 điểm

640 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu tăng giá trong thời gian qua
khiến thị trường điều chỉnh ở phiên nay. Tuy nhiên lực cầu vẫn duy trì khá tốt khiến cả 2 sàn đều đóng cửa ở
mức điểm tốt trong phiên. Tín hiệu hiện tại cho thấy dòng tiền chưa có tín hiệu rút ra khỏi thị trường.

THỨ SÁU

05/09/2014

Chứng khoán Châu Á lùi khỏi mốc cao nhất trong 1 tháng trong phiên giao dịch ngày 4/9 khi cổ phiếu ngành
bất động sản giảm. Lúc 13h07 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 148,80
điểm, sau khi đóng cửa phiên trước ở mức cao nhất kể từ ngày 30/7. Cổ phiếu của công ty bất động sản lớn
nhất Ấn Độ là DLF Ltd giảm 7,8% sau tin một phiên tòa đã hủy vụ giao đất ở khu vực Gurgaon, còn cổ phiếu
công ty bất động sản Yuexiu Property Co của Hồng Kông giảm 3% sau khi công ty công bố phát hành quyền
mua cổ phiếu. Cổ phiếu của hãng sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới là Samsung tăng 1,8% trên
thị trường Seoul nhờ tin công ty sẽ tung ra các dòng điện thoại Galaxy Note mới. Chỉ số Topix của Nhật Bản
giảm 0,4% khi ngân hàng trung ương nước này giữ nguyên kế hoạch tăng lượng tiền cơ sở thêm 60-70 nghìn
tỷ Yên sau khi kết thúc cuộc họp chính sách, giống với dự đoán của giới phân tích. Chỉ số S&P BSE Sensex
của Ấn Độ giảm 0,5%, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,4%, chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,2%.
Chứng khoán Singapore và Hồng Kông đều giảm 0,3%. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite của Trung
Quốc tăng 0,5%%, còn chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,3%.
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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

Sau khi vượt đỉnh 633 điểm thành công, Vn-Index đã có 3 phiên dao động giằng co quanh ngưỡng 640 điểm,
bên sàn kia HNX-index giằng co quanh ngưỡng 87 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hiện tại đang chịu áp
lực điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh. Sự luân phiên tăng giá của nhóm vốn hóa lớn một phần giữ nhịp cho thị
trường, ở phiên nay là cổ phiếu PVD, VCB, DPM. Nhóm cổ phiếu chứng khoán nhanh chóng suy yếu sau
phiên hưng phấn trước đó. Nhóm cổ phiếu khoáng sản cũng bị điều chỉnh ở phiên nay. Trong khi nhóm cổ
phiếu bất động sản duy trì đà tăng tốt với các mã như KBC, ASM, KDH, HUT. Nhóm cổ phiếu dầu khi sau khi
điều chỉnh ở vài phiên trước thì đã phục hồi trở lại trong phiên hôm nay. Kết quả kinh doanh quý 3 sẽ là thông
tin hỗ trợ cho thị trường, do đó những công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan sẽ tăng trưởng tốt. Dòng
tiền vẫn đang luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, tuy nhiên nhận thấy sức mạnh dòng tiền đang bị suy giảm
khi giá không còn hấp dẫn. Sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, nhịp điều chỉnh là điều cần thiết cho xu thế tăng giá
bền vững hơn. Hiện tại chưa có tín hiệu kỹ thuật nào cho thấy xu thế điều chỉnh. Tuy nhiên, rủi ro ngắn hạn
đang gia tăng. �

Đối với những nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao nên cân nhắc chốt lời một phần danh mục để bảo toàn
lợi nhuận. Đối với nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt cao có thể mua vào những cổ phiếu đang tích lũy và kỳ vọng
kết quả kinh doanh quý 3 khả quan. �

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.




