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Số thu này tăng 9,9% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 6.234 tỷ đồng, tăng
14,5%; thu hải quan đạt 22.800 tỷ đồng, tăng 5,2%. Chỉ tính riêng trong tháng 8 năm
2014, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 3.920 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 620 tỷ
đồng; thu hải quan ước 3.250 tỷ đồng. Về chi ngân sách địa phương trên địa bàn,
UBND TP.Hải Phòng cho biết, trong tháng 8 ước đạt 887 tỷ đồng, tính lũy kế 8 tháng
ước đạt 6.213 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ
bản đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 30,2%; chi thường xuyên đạt 4.943 tỷ đồng, tăng 15,3% so
với cùng kỳ.

Hải Phòng: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt 30.495 tỷ đồng

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

Đồng Nai: Đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu hút FDI năm 2014Công ty mẹ Vinalines lỗ gần 4.500 tỷ đồng trong 2
năm 2012 - 2013

Samsung đầu tư dự án 1,4 tỉ USD tại TP.HCM

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư Đồng Nai, tính đến giữa tháng 8/2014, toàn tỉnh đã thu hút
được 922,8 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chính thức vượt chỉ tiêu
trong thu hút vốn FDI của cả năm 2014 (chỉ tiêu từ 700-900 triệu USD). Cụ thể, trong 8
tháng đầu năm, có 52 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 391,4 triệu USD và 51 dự
án tăng vốn 531,3 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn FDI tập trung chủ yếu vào các dự
án đầu tư vào các khu công nghiệp ở các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng
hóa…Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm 2014 đến nay, tỉnh đã thu hồi
giấy chứng nhận đầu tư của 8 dự án với tổng vốn thu hồi 86,15 triệu USD.

SCIC góp 1.000 tỷ đồng vào Gang thép Thái Nguyên

VietinBank giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông tổ
chức về 15%

Theo đó, Thủ tướng đồng ý SCIC tham gia góp vốn 1.000
tỷ đồng vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và
sử dụng toàn bộ phần vốn góp này cho Dự án Mở rộng
sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái
Nguyên. Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương thực
hiện các thủ tục cần thiết để SCIC sớm tham gia góp vốn
vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines là một trong
số những tổng công ty 91 sẽ được cổ phần hóa trong giai
đoạn 2014-2015. Điều đáng chú ý là công ty mẹ Vinalines
đã lỗ lớn trong 2 năm 2012 và 2013, mức lỗ lần lượt là
1.348 tỷ và 3.122 tỷ đồng. Doanh thu năm 2013 giảm 1/3
so với năm 2012, từ 3.341 tỷ xuống 2.216 tỷ đồng. Tổng
tài sản của công ty mẹ đến cuối năm 2013 là 17.845 tỷ
đồng, trong đó nợ phải trợ là 12.819 tỷ đồng, chiếm 73%.

Ngày 11.9, kỳ họp thứ 15 HĐND TP.HCM khóa 8 (kỳ họp bất thường) đã thông qua
một số ưu đãi cho dự án đầu tư của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghệ cao
TP HCM ( ậ 9) Đ biế d ́ đầ ̉ Tâ đ ̀ S ó ổ ố ố d

NHNN vừa chấp nhận để VietinBank sửa điều lệ quy định
tỷ lệ sở hữu tối đa của cổ đông về bằng mức quy định
ủ L ậ Cá ổ hứ í d Th đó Tỷ lệ ở h ủ
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Giảm mạnh theo đà của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước ngày 11/9 đã tuột khỏi
mốc 36 triệu đồng/lượng duy trì trong nhiều ngày qua. Đây cũng là mức giảm thấp nhất
kể từ đầu tháng 6 đến nay. Lúc 13 giờ 45 phút, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm
yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 35,92 - 36,04
triệu đồng/lượng tương ứng giá mua vào và bán ra. Thời điểm này, vàng SJC của Tập
đoàn DOJI giao dịch tại thị trường Hà Nội ở mức 35,95 - 35,99 triệu đồng/lượng (mua
vào – bán ra). So với cuối ngày 10/9, các mức giá trên đã giảm khoảng 100.000 đồng
mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán. Dù giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước vẫn
không theo kịp đà giảm của giá vàng thế giới. �

Dow Jones 17,068.71

Vàng tuột mốc 36 triệu đồng/lượngSEC thông qua phương án sáp nhập với SBT

Lạm phát Trung Quốc xuống thấp nhất 4 tháng

TP.HCM (quận 9). Được biết, dự an đâu tư cua Tập đoan Samsung có tông sô vôn dự
kiến là 1,4 tỉ USD, diện tích sử dụng đất 70 ha, lao động từ 4.000 - 5.000 người, thời
gian đầu tư dự án 50 năm. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động quý 1 năm 2016. Với dự
án này, Tập đoàn Samsung đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp, gia công và
kinh doanh các loại sản phẩm điện tử gia dụng công nghệ cao. Nhà đầu tư cũng cam
kết thực hiện đúng lộ trình nội địa hóa sản phẩm đạt từ 30 - 40% sau 3 năm đi vào sản
xuất ổn đinh.

của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, Tỷ lệ sở hữu của
cổ đông tổ chức cũng được điều chỉnh giảm từ không quá
20% xuống không quá 15% vốn điều lệ của VietinBank
trừ trường hợp tổ chức đại diện cho số cổ phần thuộc sở
hữu Nhà nước và các trường hợp khác theo quy định tại
Luật Các Tổ chức tín dụng. 

-6.63

S&P 500

Theo đó, SBT sẽ phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi
toàn bộ cổ phiếu SEC đang lưu hành theo tỷ lệ 1:1,05.
Sau khi hoán đổi cổ phiếu, SBT sẽ trở thành chủ sở hữu
duy nhất 100% vốn điều lệ của SEC và SEC sẽ được
đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV. Việc sáp
nhập giữa SEC và SBT sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho
cả 2 doanh nghiệp sau sáp nhập, gia tăng lợi ích cho cổ
đông, đồng thời giá trị cộng hưởng được tạo ra từ việc
nâng cao vị thế cũng như năng lực tài chính của 2 công
ty...

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tiếp tục tăng giá mạnh 

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng
2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 2,3% của tháng 7 và dự báo
2,2% của các chuyên gia. Đồng thời, chỉ số giá sản xuất giảm 1,2% so với mức giảm
dự báo 1,1%, và ghi nhận 30 tháng giảm liên tiếp. Đây là đợt giảm dài nhất kể từ giai
đoạn 1997-1999. Giới đầu tư nhận định, lạm phát chậm lại sẽ thúc đẩy chính phủ tăng
cường kích thích, hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn bất động sản suy yếu trầm trọng, nhập
khẩu suy yếu và tăng trưởng nguồn cung tiền giảm.
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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9,718.45
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Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 84,2 điểm,
gần chạm mức cao nhất 14 tháng. Trên thực tế, USD là tâm điểm của thị trường tiền tệ
trong vài tuần qua, một phần vì giới đầu tư vẫn lo ngại về thời điểm Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. USD tăng lên 106,89 yên và duy trì đỉnh cao nhất 6 năm
so với nội tệ của Nhật Bản. Trong khi đó, euro tiếp tục giảm giá so với USD do tác động 
của quyết sách nới lỏng Ngân hàng Trung ương châu Âu tung ra trong tuần trước. Euro
giảm, giao dịch ở 1,2916 USD so với 1,2944 USD trong phiên giao dịch ngày 9/9. 
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-7.81 4,442.98

(Cập nhật 17h20' ngày 11/09/2014) Trang 1
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131

0.19

73

VN-Index chỉ nhích nhẹ trên mốc tham chiếu với mức tăng 0,19 điểm
(+0,03%) lên 628,99 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 129,41
triệu đơn vị, trị giá 2.577,18 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 131 mã tăng, 77
mã giảm và 73 mã đứng giá. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 7,83
triệu đơn vị, trị giá 372,67 tỷ đồng. Riêng HCM thỏa thuận 1,05 triệu
đơn vị, trị giá 41,78 tỷ đồng và REE thỏa thuận 2 triệu đơn vị, trị giá
52,8 tỷ đồng. Nhóm VN30 đang là lực cản lớn của thị trường khi có tới
15 mã giảm, 6 mã tăng và 9 mã đứng giá. Chốt phiên, chỉ số VN30-
Index giảm 1,33 điểm (-0,2%) xuống 665,09 điểm. Trong đó, các cổ
phiếu giảm điểm khá mạnh gồm VIC, HPG, PNJ, CSM, FPT, BVH…
Trong khi đà tăng của nhóm cổ phiếu chứng khoán đang có dấu hiệu
chững lại thì các cổ phiếu dầu khí lại đua nhau tăng trần. Bên cạnh
PXI và PXT, phiên chiều còn có sự góp mặt của PTL, PXL, PXS cũng
lần lượt tím sàn. Giao dịch của nhóm này cũng sôi động hơn với PTL,
PXL, PXS cùng khớp hơn 1,5 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 55 điểm (+0 63%) lên 88 41 điểm với 105 mã tăng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào gần 5 triệu đơn vị và bán ra 8,09
triệu đơn vị, trong đó PVD tăng 500 đồng lên 99.500 đồng/CP và
được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với khối lượng 492.330 cổ
phiếu. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 1.197.450 cổ phiếu và bán ra
1.564.980 cổ phiếu.

HNX-Index tăng 0,55 điểm (+0,63%) lên 88,41 điểm với 105 mã tăng,
91 mã giảm và 69 mã đứng giá. Thanh khoản trên sàn tiếp tục giảm
đáng kể so với phiên trước với khối lượng giao dịch hơn 74,89 triệu
đơn vị, trị giá hơn 1.024 tỷ đồng. Nhóm HNX30 với 18 mã tăng, 8 mã
giảm và chỉ 4 mã đứng giá, chỉ số HNX30-Index tăng 1,46 điểm
(+0,81%) lên 181,75 điểm. Đáng chú ý, PVC tăng 1.000 đồng
(+2,9%), PVS và BVS cùng tăng 200 đồng/CP, SCR tăng 300 đồng
(+2,94%), PVX tăng 100 đồng (+1,61%)…Trên sàn HNX không có
nhiều biến động khi nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu khí vẫn hấp
thụ mạnh dòng tiền và là các trụ cột dẫn dắt thị trường. 2 cổ phiếu
Chứng khoán là KLS và SHS cùng 2 cổ phiếu Dầu khí là PVL và PVX
là những mã có giao dịch tích cực nhất trong phiên. PVX và PVL khớp
tổng cộng 12,3 triệu đơn vị. Cổ phiếu PVX dẫn đầu thanh khoản toàn
sàn với hơn 6,95 triệu đơn vị được chuyển nhượng thành công. Đóng
cửa, PVX vẫn duy trì mức tăng nhẹ 100 đồng lên 6.200 đồng/CP. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tiếp tục tăng nhẹ sau phiên phục hồi trước đó. Chốt
phiên, Vn-Index ghi được 0.19 điểm lên 628.99 điểm.
Thanh khoản chỉ tương đương phiên trước đó với hơn
123 triệu đơn vị khớp lệnh. Nhìn chung đây là mức
thanh khoản thấp so với các phiên gần đây. Sự thận
trọng vẫn được đẩy lên cao khi độ rộng tăng điểm bị
thu hẹp so với phiên hôm qua. Mặc dù vậy vai trò dẫn
dắt của một số mã bất động sản như ITA, KBC cũng
đã khiến cho nhóm cổ phiếu nhỏ giao dịch khá sôi
động. Với biến động giằng co phiên nay thì các chỉ báo
kỹ thuật chưa có thay đổi nào đáng kể. Một loạt các chỉ
báo kỹ thuật quan trọng tạm chững lại đà giảm như
RSI, STO, MFI. Đây là tín hiệu cảnh báo đảo chiều của
thị trường. Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường tín
hiệu. Ngưỡng 620 đã giữ vai trò hỗ trợ khá tốt cho
đường giá. Với phiên chững lại sau phiên giảm mạnh
trước đó thì có thể giúp nhà đầu tư bớt lo ngại. Sự
thận trọng sẽ duy trì trong phiên kế tiếp khi áp lực bán
gia tăng do lo ngại lượng hàng ngày 09.09 về. Nếu
ngưỡng 620 điểm được giữ trong vài phiên tới sẽ
khiến xu thế ngắn hạn không bị xấu đi. �
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Sàn HNX tiếp tục phục hồi tốt hơn nhờ nhóm dầu khí
và chứng khoán. Chốt phiên, HNX-Index ghi được 0.55
điểm lên 88.41 điểm. Thanh khoản phiên nay sụt giảm
nhẹ so với phiên hôm qua với hơn 73 triệu đơn vị khớp
lệnh. Sự dẫn dắt đến từ nhóm cổ phiếu PVS, PGS,
PVC, SHS, KLS… Hầu hết các chỉ báo quan trọng như
RSI, MFI, MACD chững lại đà giảm so với phiên trước,
trong khi STO lại giảm mạnh về vùng quá mua sẽ hỗ
trợ cho xu thế. Hiện tại đã có dấu hiệu dòng tiền rút ra
khỏi thị trường. Tuy nhiên, ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 85
điểm đã giữ vai trò khá tốt ở phiên nay. Nếu vẫn còn
giữ được ngưỡng này cho các phiên tới, dòng tiền có
thể quay trở lại. Dự báo phiên tới, giao dịch thận trọng
với áp lực bán vùng giá cao tăng lên do lo ngại cổ
phiếu ngày 09.09 về tài khoản. �

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

Trung bình 83 điểm Trung bình

Yếu
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số chứng khoán châu Á biến động nhẹ, sau đợt suy giảm trong 5 ngày khi Trung Quốc công bố dữ liệu
lạm phát. Cổ phiếu Nhật Bản tiếp tục mở rộng đà tăng từ mức cao trong năm 2008, trong khi cổ phiếu người
tiêu dùng giảm. Cổ phiếu SK Holdings Co - một công ty năng lượng và viễn thông của Hàn Quốc - dẫn đầu đà
tăng trên bảng chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương sau khi hãng này công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu. Cổ
phiếu Sony Corp tăng 2.1%, sau dữ liệu xuất khẩu của Nhật Bản. Cổ phiếu Myer Holdings Ltd giảm 8.1% sau
khi doanh số bán lẻ của Úc công bố lợi nhuận hằng năm vượt ước tính. Cổ phiếu Seven & I Holdings Co -
hãng điều hành cửa hàng tiện lợi lớn nhất Nhật Bản - giảm 1.9%. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng
0.1% lên mức 146.88 lúc 11:18 tại Hồng Kông sau khi đã giảm ít hơn 0.1%. Chỉ số này giảm 1.6% trong 5
ngày qua khi chờ đợi chính sách tiền tệ của Mỹ trước thềm cuộc họp FOMC vào tuần tới. Chỉ số Topix của
Nhật Bản tăng 0.3%, đây là mức tăng cao trong sáu năm qua, khi đồng yên giao dịch gần mức thấp năm 2008.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 10/09/2014

THỨ SÁU

12/09/2014

Cả 2 sàn tiếp tục xu thế tăng với sự thận trọng vẫn duy trì trên cả 2 sàn. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và dầu
khí tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường. Sự khởi sắc trở lại của một vài mã bất động sản như ITA, KBC đã
kích thích dòng tiền trở lại thị trường. Nhìn chung sự thận trọng vẫn duy trì do lo ngại ngày mai là ngày T+3
của lượng hàng ngày 09.09 về tài khoản. 
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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

Thanh khoản sụt giảm, nhóm vốn hóa lớn dao động hẹp và không có vai trò dẫn dắt. Nhóm cổ phiếu dầu khí
vẫn thu hút dòng tiền khá tốt với các mã như PVS, PGS, PVC, PVL…Nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn trong
xu thế tăng khi hầu hết các mã này vẫn trong vùng giá tích lũy. Trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản xuất
hiện một số mã giao dịch khởi sắc ở phiên nay như ITA và KBC. Chúng tôi đánh giá sự vận động của dòng
tiền đi tìm đến những cổ phiếu có vai trò dẵn dắt trong lịch sử sẽ giúp dòng tiền tiếp tục ở lại thị trường. Dòng
tiền hiện tại vẫn đang bị hấp dẫn bởi giá thấp và sự điều chỉnh của một số nhóm dẫn dắt cho thấy dòng tiền
vẫn chưa rút ra khỏi thị trường. Hiện tại đà giảm tạm ngưng lại và thị trường dao động để tìm lại điểm cân
bằng. Ngày mai, lượng hàng T+3 với hơn 370 triệu đơn vị về đến tài khoản sẽ là áp lực lớn cho thị trường. Do
đó, ở vùng giá cao sẽ gặp lực cản khá lớn từ nguồn cung này. Nếu phiên mai cầu hấp thụ tốt cùng với thanh
khoản tăng cao thì xu thế trên 2 sàn vẫn duy trì tích cực. �

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. Nếu ngày mai, lượng hàng T3 được hấp thụ hết cùng với sự cải thiện của thanh khoản thì nhà
đầu tư tiếp tục tăng tỷ trọng cổ phiếu ở nhịp điều chỉnh trong phiên, 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.  �
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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.




