
Ngày 24/9, GAS sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức
bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, tương ứng mức dự chi
khoảng hơn 2.842 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng
quyền là ngày 22/9 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày

ồ

LNST 6 tháng đầu năm của công ty đạt 18,8 tỷ đồng, tăng
gần 2 lần so với báo cáo kinh doanh công ty tự lập trước
đó. EPS tương ứng đạt 545 đồng/cp. Phần lợi nhuận tăng
này là nhờ sự đóng góp của phần lãi từ công ty liên kết
mà trước đó công ty không hạch toán trong báo cáo tài
chính tự lập. Theo báo cáo soát xét, kiểm toán hạch toán
phần lãi 9 tỷ đồng từ công ty liên kết của KSA - CTCP Đầu
tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư.

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
(PXT) vừa công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng xây
lắp với Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam
(PVX) với nội dung Cung cấp vật tư, gia công, lắp đặt
đường ống cấp và thải nước làm mát - Dự án Nhà máy
Nhiệt điện Thái Bình 2 với giá trị hợp đồng tạm tính chưa
bao gồm VAT, thuế nhập khẩu là 917 tỷ đồng. PXT sẽ tiến
hành các thủ tục để thông qua nội dung này tại ĐHCĐ 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý với kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài
của 47 doanh nghiệp ở Bắc Ninh, với tổng cộng 173 người, trong đó có Nokia Việt Nam. 
Nokia Việt Nam là đơn vị được phép tuyển nhiều lao động nước ngoài nhất với 51
người. Số lao động này làm việc ở các vị trí như: chuyên viên đào tạo kỹ thuật, chuyên

ể ẩ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

EMI tháng 8 đạt 52,5 điểmPXT ký hợp đồng xây lắp 917 tỷ đồng với PVX

Bắc Ninh đồng ý kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài của 47 DN 

Ngày 9/9, Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa công bố Chỉ số Phát triển kinh tế tại các thị
trường mới nổi (EMI) tháng 8/2014. Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi
(EMI) của HSBC được trích xuất từ khảo sát về Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cho
thấy tăng trưởng 17 tháng liên tiếp, đạt 52,5 điểm trong tháng 8 từ mức 51,7 điểm vào
tháng 7. Các số liệu thể hiện sản lượng trên khắp các thị trường mới nổi toàn cầu có thể
còn tăng hơn nữa. Sản lượng ngành dịch vụ tại các thị trường mới nổi tăng mạnh vào
tháng Tám, gần tương đương mức tăng cao trong suốt mười lăm tháng của tháng Sáu.
Sản xuất đầu ra tăng ở mức không đổi so với mức tăng suốt 8 tháng của tháng Bảy.

KSA lãi 6 tháng sau soát xét tăng gấp đôi nhờ công ty
liên kết

GAS chi hơn 2.840 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1/2014
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Theo đánh giá của Cục Phát triển doanh nghiệp hơn 80% các chính sách trợ giúp
DNNVV không có đánh giá kết quả hỗ trợ cho DNNVV. Ngoài ra, theo Cục Phát triển
doanh nghiệp, một số chương trình mới dừng ở mức ước tính tỉ lệ DNNVV có thể tham
gia hoặc rất chung chung (với giải thích 97% doanh nghiệp là DNNVV nên đa số là
DNNVV tham gia), thậm chí có chương trình không thể đánh giá được mức độ tham gia
của các doanh nghiệp. Một số nhóm chính sách trợ giúp mới chỉ dừng lại ở những quy
định mang tính khuyến khích chung chung, chưa có những quy định ưu đãi rõ ràng như
trợ giúp DNNVV về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ DNNVV tham gia kế hoạch mua sắm,
cung ứng dịch vụ công

Hơn 80% chính sách hỗ trợ DNNVV không rõ kết quả

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h00' ngày 09/09/2014)

4,470.18

Trang 1

9,743.87

15,749.15

USD lên đỉnh nhiều năm so với yên và euro, ghi nhận phiên tăng giá với phần lớn các
đồng tiền mạnh. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng
0,65% lên 83,301 điểm. Euro giảm 0,42% so với USD xuống 1,2893 USD, ghi nhận
mức giá thấp nhất kể từ tháng 7/2013. Liên minh châu Âu vừa cho biết sẽ trì hoãn gói
trừng phạt mới với Nga trong ít nhất vài ngày nữa, xem xét việc thực hiện thỏa thuận
ngừng bắn tại Đông Âu. Trong khi đó, USD tăng lên 105,94 JPY - mức giá cao nhất kể
từ năm 2008. 
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USD duy trì đà tăng ổn định

Nhân dân tệ tăng 0,11% so với USD kể từ ngày 5/9, lên 6,1343 CNY vào lúc 11h58 tại
Thượng Hải, theo số liệu của Hệ thống giao dịch ngoại hối Trung Quốc. PBOC mạnh
tay nâng tỷ giá tham chiếu ngày của nhân dân tệ lên 6,1520 CNY/USD, tăng 0,3% so
với tỷ giá trước đó. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11/2010. Quyết định này được
đưa ra sau khi chính phủ Trung Quốc công bố thặng dư thương mại tháng 8 vọt lên kỷ
lục mới hơn 49,8 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu tăng 9,4% lên 208,5 tỷ USD và nhập
khẩu giảm 2,4% xuống 158,6 tỷ USD.
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CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

15/10. Quý II/2014, GAS đạt 18.700 tỷ đồng doanh thu
hợp nhất, tăng 18,7% cùng kỳ và LNST hợp nhất 3.330 tỷ
đồng, tăng 11% cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, doanh thu hợp
nhất của GAS đạt 34.770 tỷ đồng, tăng 9,3% cùng kỳ.
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S&P 500

SSI đã bán hết toàn bộ 3.046.908 cổ phiếu quỹ trong
khoảng thời gian từ 15/8 đến 8/9 với giá giao dịch bình
quân là 28.389 đồng/cổ phiếu. Phương án bán cổ phiếu
quỹ đã được Hội đồng quản trị SSI thông qua từ đầu tháng 
4/2014. Giá bán dự kiến trước đó không thấp hơn 28.000
đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ được bổ sung vào vốn
lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty.6 tháng
đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của SSI
lần lượt đạt 871,2 tỷ đồng và 482 tỷ đồng,

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Đầu ngày, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại TP.HCM niêm yết ở
mức 36,16 - 36,28 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Hà Nội, giá vàng SJC cũng có mức
giảm tương tự ở chiều mua vào nhưng vẫn giữ thông lệ cao hơn 20.000 đồng/lượng ở
chiều bán ra so với tại TP.HCM. Như vậy, giá vàng đã giảm 90.000 đồng/lượng so với
giá niêm yết cuối ngày 8.9. Tương tự, tại các cửa hàng, trung tâm giao dịch vàng bạc đá
quý quanh khu vực chợ Bến Thành cũng có mức giá tương đương SJC. Trong khi đó,
giá mua vàng miếng SJC tại các ngân hàng lại có mức cao hơn: ACB, Sacombank đưa
ra giá mua vàng ở mức 36,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng
trong nước với thế giới tiếp tục nới rộng lên mức 4,1 triệu đồng/lượng

Dow Jones 17,111.42

Giá vàng giảm còn 36,28 triệu đồng/lượngSSI thu về 86,5 tỷ đồng tiền bán 3 triệu cổ phiếu quỹ

Nhân dân tệ lên cao nhất 6 tháng do PBOC nâng tỷ giá tham chiếu

viên kiểm tra khách hàng, Kỹ sư công nghiệp, Kỹ sư sản phẩm... với mức lương từ 15-
20 triệu đồng/tháng. Một số công ty khác cũng được tuyển lao động nước ngoài là:
Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh, Công ty TNHH Fujita Việt Nam, Công ty TNHH KMG Việt
Nam, Công ty TNHH Galtronics Việt Nam, Công ty TNHH điện Nissin Việt Nam...

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 86 40 điểm giảm 3 30 điểm (

VN-Index dừng lại ở mức 626,92 điểm, giảm 12,93 điểm (-2,02%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 280,3 triệu đơn vị, trị giá 5.065,24 tỷ
đồng, cao thứ 2 kể từ đầu năm 2014 tới giờ và chỉ đứng sau phiên
ngày 25/3/2014 (5.048 tỷ đồng). Toàn sàn có 44 mã tăng, 228 mã giảm 
và 31 mã đứng giá. Cuối phiên giao dịch, áp lực bán mạnh đã khiến
hàng loạt các cổ phiếu lớn như GAS, VNM, VIC, VCB, KDC, FPT…
giảm giá mạnh. Chiều ngược lại, hai mã GMD và PVD vẫn còn giữ
được sắc xanh hiếm hoi trong phiên hôm nay. Khép phiên giao dịch,
GMD 300 đồng lên 34.700 đồng/CP, còn PVD tăng 2.000 đồng lên
99.000 đồng/CP. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, các cổ phiếu như
HQC, ITA, KBC, VTO, VNE, BGM, DIC, KMR, KSA, MCG… đã nằm
sàn hàng loạt. 

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

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 86,40 điểm, giảm 3,30 điểm (-
3,68%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 128,52 triệu đơn vị, trị giá
1,646,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 50 mã tăng, 202 mã giảm và 108 mã
đứng giá. Phiên hôm nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có 2 mã tăng giá là
DXP và NTP. Trong khi đó, các cổ phiếu có tính dẫn dắt như ACB,
KLS, KLF, PVS, SHB, SHS, VND, VCG, PVG… đã đồng loạt giảm giá
mạnh. Trong đó, PVX, PVG, HUT và BCC đã chạm sàn. PVX vẫn là
mã khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 17,4 triệu đơn vị. Mã SHB
cũng giảm mạnh 300 đồng xuống 9.400 đồng/CP và khớp lệnh hơn 13
triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 10,7 triệu đơn vị và bán ra 8,8
triệu đơn vị, trong đó VIC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
936.700 đơn vị (chiếm 49,8% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.242.600 cổ phiếu và bán ra 1.179.885 cổ
phiếu.

-3.30
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BÁN 8,856,052 1,179,885
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chính thức điều chỉnh sau chuỗi ngày tăng giá. Đóng
cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên, Vn-Index để
mất 12.93 điểm, tương đương mức giảm 2.02% xuống
626.92 điểm. Thanh khoản tăng vọt lên mức cao chỉ
kém phiên ngày 20/02 và 23/05, đây đều là những
phiên giảm điểm mạnh của Vn-Index cùng với thanh
khoản tăng cao. Do đó, ở phiên nay khiến nhà đầu tư lo
ngại phiên phân phối đỉnh. Một loạt các chỉ báo kỹ thuật
quan trọng đều giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua như
RSI, STO, MFI. Đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều của
thị trường. Chỉ báo MACD bắt đầu giảm mạnh và cắt
vào đường tín hiệu. Ngưỡng 640 điểm tạm thời là
ngưỡng kháng cự hiện tại với đường giá và nhịp điều
chỉnh chính thức bắt đầu. Với áp lực bán ra ở phiên
nay cho thấy đà bán sẽ chưa dừng lại và nhịp điều
chỉnh chỉ mới bắt đầu. Điểm tích cực là lực cầu vẫn duy
trì khá tốt. Áp lực bán ra phiên nay có thể dự đoán do
lượng margin chốt lời. Ngưỡng 620 điểm là ngưỡng hỗ
trợ gần nhất cho đường giá. Nếu áp lực bán ngày mai
giảm bớt cùng lực cầu quay lại thì nhịp điều chỉnh này
sẽ sớm kết thúc. 
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Chính thức điều chỉnh sau chuỗi tăng giá và đây là
phiên giảm mạnh nhất của HNX-Index từ sóng tăng bắt
đầu từ cuối tháng 5. Chốt phiên, HNX-Index để mất tới
3.68% xuống 86.4 điểm. Thanh khoản cũng tăng cao
gần tương đương với thanh khoản trung bình hồi tháng
3. Hàng loạt các mã bị giảm sàn ở cuối phiên cho thấy
áp lực chốt lời rất lớn, đặc biệt là nhóm dầu khí với một
số mã bị giảm sàn. Đây là nhóm tác động hỗ trợ cho xu
thế tăng giá trên HNX trong thời gian qua thì ở phiên
nay lại là tội đồ với đà bán rất mạnh. Chỉ báo RSI và
STO rơi mạnh ra khỏi vùng quá mua cho tín hiệu điều
chỉnh. Chỉ báo MFI cũng giảm mạnh chuẩn bị ra khỏi
vùng quá mua cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường.
Ngưỡng 84-85 điểm ở dải giữa của Bollinger là là
ngưỡng hỗ trợ gần cho đường giá. Nếu tâm lý ngày
mai không quá đà thì đây có thể là ngưỡng giúp đà
điều chỉnh chững 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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Sau chuỗi tăng giá, cả 2 sàn chính thức điều chỉnh với áp lực bán mạnh nhất kể từ sóng tăng kéo dài từ cuối
tháng 5 đến nay. Thanh khoản tăng mạnh nhất từ cuối tháng 4 đến nay, và chỉ kém những phiên thanh khoản
kỷ lục ngày 20/03 và ngày 23/05. Ở phiên nay khiến nhà đầu tư lo ngại về phiên phân phối đỉnh khi thanh
khoản tăng cùng với giá giảm mạnh.
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Chứng khoán Châu Á giảm phiên thứ tư liên tiếp, đưa chỉ số chủ chốt xuống mức thấp nhất trong gần 4 tuần,
sau khi chỉ số S&P 500 của Mỹ điều chỉnh giảm từ mức cao kỷ lục và khi cổ phiếu ngành tiêu dùng rớt giá.
Lúc 15h15 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống 147,76 điểm, hướng tới
phiên đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/8. “Thị trường đang bắt tín hiệu từ chứng khoán Mỹ,” giám đốc nghiên
cứu chứng khoán Châu Á của hãng ABN Amro Private Banking nhận định. “Đây là sự điều chỉnh tạm thời sau
đợt tăng gần đây. Kinh tế toàn cầu tiếp tục trên đà tăng trưởng. Chúng tôi vẫn khuyến nghị nên mua cổ phiếu.”
Chứng khoán New Zealand giảm 0,3%, chứng khoán Indonesia Philipin cùng giảm 0,8%, chứng khoán Ấn Độ
giảm 0,4%. Chứng khoán Đài Loan và Singapore cùng tăng 0,3%, chứng khoán Australia tăng 0,6%. Chứng
khoán Trung Quốc ít thay đổi, trong khi thị trường Hồng Kông và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Chứng khoán
Nhật Bản tăng 0,1%, sau khi có lúc tăng đến 0,5% nhờ đồng Yên giảm giá xuống mức thấp nhất kể từ tháng
10/2008.
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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

Áp lực bán đã biểu hiện rõ ở phiên sáng nay, tuy nhiên đến buổi chiều lực bán mới ồ ạt vào thị trường khá bất
ngờ. Lo ngại ngưỡng kháng cự 640 điểm không vượt thành công cùng với áp lực margin được đồn đoán là
còn lớn hơn cả sóng hồi tháng 3 khiến nhà đầu tư quyết đoán chốt lời, đồng thời lượng bán ra với khối lượng
lớn được dự đoán là lượng tiền margin. Thanh khoản cả 2 sàn tăng vọt trên lên mức cao tiến sát về mức
thanh khoản trung bình của tháng 3. Phiên điều chỉnh luôn được chờ đón trong thời gian qua, và có lẽ phiên
hôm nay lại khiến nhà đầu tư lo ngại là phiên phân phối với biểu hiện rõ nét của thanh khoản tăng và giá giảm.
Tình trạng giá sàn hàng loạt để xảy ra ít phút trong buổi chiều, nhưng tình trạng này không kéo dài qua lâu và
nhiều mã đã thoát khỏi tình trạng giá sàn ở phút đóng cửa. Tuy nhiên, khá nhiều mã đóng cửa với giá sàn, bên
sàn Hose là 55 mã và sàn HNX là 33 mã. Hàng loạt các mã dầu khí, chứng khoán, bất động sản và khoáng
sản giảm mạnh. Nhìn chung, khi thị trường điều chỉnh thì áp lực bán ra ở các mã không có nhiều khác biệt,
phản xạ sẽ là tát nước theo mưa, điểm khác biệt là các mã margin càng lớn thì áp lực bán ra sẽ càng lớn. Với
phiên hôm nay, lo ngại về margin sẽ được bắt đầu. Vì phiên ngày mai, nếu cầu giá thấp không trở lại, thậm chí
dòng tiền rút ra khỏi thị trường thì áp lực margin được dự đoán sẽ khá lớn và khiến xu thế trong ngắn hạn xấu
đi. Do đó, xu thế hiện tại cần 1-2 phiên nữa để kiểm chứng bao giờ nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc. Ở chiều ngược
lại, lực cầu gia tăng ở vùng giá thấp và tập trung ở nhóm cổ phiếu có mức điều chỉnh hấp dẫn thì dòng tiền sẽ
ở lại thị trường và xoay vòng các nhóm cổ phiếu. 

Ở phiên hôm nay, lực cầu tiếp tục hoạt động mạnh ở vùng giá thấp nên có thể kỳ vọng lực cầu sẽ trở lại trong
phiên kế tiếp. Hiện tại xu thế tăng trung và dài hạn vẫn giữ nguyên. Nhưng trong ngắn hạn nhịp điều chỉnh có
khả năng sẽ còn tiếp diễn. Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tăng tỷ trọng cổ phiếu, tập trung
nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh kỳ vong khả quan trong 6 tháng cuối năm như chứng khoán, bất động
sản, dầu khí.  

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.




