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Các yếu tố dự báo sẽ tạo áp lực tăng giá tiêu dùng tháng 9 như nhu cầu mua sắm
trang phục, đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới...Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính
cho biết, ngoài các nguyên nhân nói trên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 còn có thể bị tác
động bởi các yếu tố như giá lúa, gạo trong thời gian tới có thể tiếp tục xu hướng tăng
nhẹ do các doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo; nhu cầu đi lại, vui
chơi, giải trí vào dịp Tết Độc lập; mùa mưa bão tiếp diễn...Tuy nhiên, trong tháng 9/2014
cũng có nhiều yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá như giá nhiều hàng hoá nguyên
nhiên vật liệu thiết yếu trên thị trường thế giới nhìn chung vẫn trong xu hướng giảm.

Tháng 9 giá tiêu dùng sẽ tăng nhẹ

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

Kiều hối chảy trực tiếp vào sản xuất: Tạo đà kinh tế phát triểnTháng 8, DPR ước đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận

Kinh tế khó khăn, tiêu thụ ô tô tháng 8 vẫn tăng 59%

Nhiều năm trở lại đây, lượng kiều hối về Việt Nam liên tục ở mức trên 10 tỷ USD, tương
đương 10% GDP của cả nước.Dự kiến năm 2014 lượng kiều hối về Việt Nam sẽ tăng
10% so cùng kỳ (khoảng 12-13 tỷ USD). Kiều hối chuyển về nước năm sau luôn tăng
cao hơn năm trước không chỉ góp phần dựng xây đất nước mà điều đáng nói là thời
gian gần đây dòng vốn này đã chuyển từ các kênh đầu tư thông thường khác như
chứng khoán, bất động sản, gửi tiết kiệm để chảy thẳng vào khu vực sản xuất kinh
doanh, giải quyết được nhiều nút thắt cho nền kinh tế. 

TKV đạt doanh thu 8 tháng hơn 65 nghìn tỷ đồng 

VDS: Lợi nhuận 8 tháng vượt 220% kế hoạch

Tính chung 8 tháng, sản lượng than nguyên khai đạt 24,7
triệu tấn, bằng 65,6% kế hoạch năm 2014, sản lượng than
tiêu thụ đạt 23,5 triệu tấn, bằng 67,1% kế hoạch năm.
Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 65.995 tỷ đồng, đạt
62,5% kế hoạch năm và bằng 113% so với cùng kỳ năm
2013. Trong đó, doanh thu sản xuất than đạt 34.605 tỷ
đồng, bằng 65,2% kế hoạch năm, 108% so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, sản lượng đất bóc và số mét lò đào đạt thấp.

DPR tiêu thụ được hơn 1.564 tấn mủ cao su, với giá bình
quân 41,1 triệu đồng/tấn. Với kết quả này, tháng 8/2014,
DPR ước đạt 106,4 tỷ đồng doanh thu, 19,4 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế. Lũy kế đến hết tháng 8/2014, DPR đạt
gần 542,6 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế ước
gần 141,8 đồng (tương đương 56,9% kế hoạch năm), thấp 
hơn đáng kể so với 253,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo kết quả kinh
doanh tháng 8. Theo đó, tính đến tháng 8 lượng tiêu thụ ô tô tăng 59% so với cùng kỳ
năm ngoái bất chấp kinh tế khó khăn. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp doanh số bán hàng
của toàn ngành đạt cao hơn so với cùng kì năm ngoái. Trong tháng 8 doanh số bán
hàng của toàn thị trường tuy giảm 0,4% so với tháng 7/2014 nhưng tăng 59% so với
cùng kỳ 2013. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 12.562 xe, bao gồm
8 058 à 4 504 tải D h ố tă 2% à tải iả 4% ới thá

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) vừa cho biết, lợi
nhuận lũy kế 8 tháng đầu năm đạt được 26.4 tỷ đồng,
vượt 220% kế hoạch đặt ra là 12 tỷ đồng và tăng gấp 7
lần so với cùng kỳ là 3.8 tỷ đồng. Doanh thu lũy kế 8 tháng
ở mức 95 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm. Riêng trong
tháng 8/2014 mức tổng doanh thu là 24.48 tỷ đồng, lợi
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Tập đoàn Sojitz là Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản sản xuất và kinh doanh đa ngành,
đa lĩnh vực như: sản xuất máy móc thiết bị; kim loại, năng lượng; hóa chất và kinh
doanh hạ tầng khu công nghiệp…Tại Việt Nam, Sojitz đã có những dự án đầu tư kinh
doanh hạ tầng KCN, trồng rừng và sản xuất kinh doanh gỗ; đồng thời đang nghiên cứu
để hợp tác với Tập đoàn JK (Ấn Độ) để đầu tư Nhà máy Bột giấy, công suất 150.000
tấn/năm tại Khu kinh tế Dung Quất. Lãnh đạo Tập đoàn Sojitz đánh giá cao tình hình
đầu tư, kế hoạch phát triển và một số lợi thế cạnh tranh của KKT Dung Quất. Lãnh đạo
Tập đoàn ghi nhận những đề xuất về các lĩnh vực đầu tư và sẽ tiếp tục nghiên cứu cụ
thể để có kế hoạch triển khai hợp tác đầu tư cụ thể trong thời gian sắp tới.

Dow Jones 17,049.00

Tập đoàn Sojitz tìm cơ hội đầu tư tại KKT Dung Quất DongABank lãi trước thuế 6 tháng giảm 12,5% đạt 286
tỷ đồng

Thâm hụt ngân sách Mỹ giảm 22% nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh 

8.058 xe con và 4.504 xe tải. Doanh số xe con tăng 2% và xe tải giảm 4% so với tháng
trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.719 xe, tăng 0,1% so với tháng trước

nhuận đạt 16 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tích cực trong 8
tháng đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch năm 2014.

20.27

S&P 500

Theo báo cáo, tổng tài sản của DongABank đến cuối quý
II/2014 là 78.546,19 tỷ đồng, tăng 4,84% so với đầu năm.
Tăng trưởng huy động 6 tháng đầu năm của ngân hàng là
4,85% trong khi tín dụng giảm 1,96%. Tỷ lệ nợ quá hạn
trên tổng dư nợ của DongABank đến ngày 30/6 là 11,7%,
tăng so với 10,8% ghi nhận đầu kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, DongABank lãi 286,19 tỷ đồng trước thuế, giảm
12,51% so với 6 tháng 2013. LNST 6T2014 giảm 7% so
với cùng kỳ năm trước, đạt 225,7 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD bất ngờ giảm giá sau báo cáo việc làm

Theo số liệu của Bộ Tài chính Mỹ, thâm hụt ngân sách giảm 22% trong 11 tháng đầu
năm tài chính 2014. Báo cáo cho biết, thâm hụt ngân sách từ tháng 10/2013 đến tháng
8/2014 giảm xuống 589,2 tỷ USD so với 755,3 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Riêng
trong tháng 8, chính phủ Mỹ cho biết, thâm hụt ngân sách đã giảm xuống 128,7 tỷ USD.
giảm 13% so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể tháng 8, doanh thu ngân sách đạt 194 tỷ
USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và chi tiêu là 323 tỷ USD, giảm 3% so với
tháng 8/2013. Đây là bằng chứng cho thấy, kinh tế Mỹ phục hồi rất mạnh mẽ trong 12
tháng qua

1.76
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Hang Seng  
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Trang 1

9,669.69

15,948.29

Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm 0,06% xuống
84,201 điểm, nhưng vẫn ghi nhận tuần thứ 9 tăng liên tiếp. USD giảm xuống giao dịch ở
106,94 yên sau khi lên cao nhất 6 năm ở 107,19 yên. Tuy nhiên, mức tỷ giá này vẫn cao
hơn so với phiên giao dịch ngày 11/9. Trong khi đó, euro tăng lên 1,2932 USD, thoát
khỏi đáy thấp nhất 14 tháng trước đó. Hôm qua 11/9, Bộ Lao động Mỹ cho biết, số đơn
xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ lên cao nhất 2 tháng, tăng 11.000 đơn lên 315.000
đơn trong tuần kết thúc vào ngày 6/9. 
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-5.62 4,435.28
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

632.50

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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151

3.51

71

VN-Index tăng 3,51 điểm (+0,56%) lên 632,5 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt trên 144 triệu đơn vị, giá trị 2.413,11 tỷ đồng. Toàn sàn
có 151 mã tăng, 66 mã giảm và 71 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index
tăng 4,69 (+0,71%) lên 669,78 điểm với 14 mã tăng, 6 mã giảm và 10
mã đứng giá. Ở nhóm VN30, các mã KDC, BBC, FPT HPG, HAG …
đã đồng loạt tăng điểm. KDC tăng mạnh 3.500 đồng lên 63.500 đồng
với 1,74 triệu đơn vị được khớp và bị chặn bán ở mức trần 64.000
đồng. Các mã còn giảm giá là STB, CII, CSM, ITA, GMD, HCM. Trong
phiên chiều nay, dòng tiền vẫn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa
và nhỏ khiến sắc tím trên sàn càng được nới rộng. Nhóm cổ phiếu đầu
“P” và thủy sản đặc biệt hút mạnh dòng tiền và hoạt động sôi sục. Các
mã PTL, PXI, PXT, PXL, PXS, ASP… duy trì sắc tím đậm, trong đó
PTL khớp trên 4,6 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 1 09 điểm (+1 23%) lên 89 49 điểm Tổng khối lượng
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4 triệu đơn vị và bán ra 5,1 triệu
đơn vị, trong đó PVD đứng giá tham chiếu và tiếp tục được khối ngoại
trên HOSE mua ròng 159.230 cổ phiếu. Trên sàn HNX, họ đã mua vào
502.600 cổ phiếu và bán ra 1727.900 cổ phiếu, trong đó hai mã VCG
và SHB cũng bị bán ròng lần lượt 150.000 cổ phiếu và 155.000 cổ
phiếu.

HNX-Index tăng 1,09 điểm (+1,23%) lên 89,49 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt trên 88,67 triệu đơn vị, giá trị 1.229,51 tỷ đồng. Toàn sàn
có 130 mã tăng, 73 mã giảm và 70 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index
tăng 3,09 (+1,7%) lên 184,84 điểm với 18 mã tăng, 4 mã giảm và 8 mã
đứng giá. Trên HNX, nhóm cổ phiếu dầu khí hoạt động mạnh mẽ hơn
hẳn trên HOSE. Các mã như PVX, PVS, PVG, PVC, PLC, PGS đồng
loạt tăng điểm, trong đó PVC được đẩy tăng kịch trần và khớp tới 5,36
triệu đơn vị trong khi còn dư mua giá trần và ATC. PVS cũng khớp
5,33 triệu đơn vị và tăng 2.600 đồng lên 44.900 đồng/cổ phiếu. Với
PVX, mã này cũng được giao dịch mạnh trong phiên chiều với gần 5
triệu đơn vị, nâng mức khớp lệnh cả phiên lên 9,79 triệu đơn vị, cao
nhất sàn HNX. Bên cạnh đó, các mã dầu khí mệnh giá nhỏ khác như
PFL, PV2, PVL, PVR, PVV, PVA… đều đồng loạt tăng trần, trong đó
PVL khớp được 5,43 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi phiên thứ 3 liên tiếp sau phiên giảm mạnh
ngày 09.09, Vn-Index đã lấy lại một nửa số điểm đã
mất. Đóng cửa, Vn-Index ghi được 3.51 điểm lên 632.5
điểm. Thanh khoản duy trì tương đương với 2 phiên
trước đó với hơn 140 triệu đơn vị khớp lệnh. Nhóm cổ
phiếu nhỏ tiếp tục tăng giá mạnh như nhóm cổ phiếu
thủy sản, hàng điện tử và đồ uống giải khát. Dòng tiền
vẫn có sự luân chuyển đến nhóm cổ phiếu tích lũy cho
thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận. Các chỉ
báo như STO, MFI và RSI tiếp tục phục hồi nhẹ sau
phiên giảm mạnh trước đó. Trong khi MACD cho tín
hiệu điều chỉnh khi cắt xuống dưới đường tín hiệu. Hiện
tại, dải Bollinger đang co hẹp lại thể hiện sự thận trọng
của thị trường trước vùng kháng cự 640-650 điểm. Độ
rộng tăng điểm của thị trường tập trung phần lớn ở
nhóm cổ phiếu nhỏ, trong khi nhóm vốn hóa lớn và vừa
tạm chững lại. Hiện tại, đường giá đang bám sát đường
MA(15) và được hỗ trợ bởi ngưỡng 620 điểm. Trong
tuần tới, Vn-Index sẽ khó khăn khi gặp ngưỡng kháng
cự 640-650 điểm, ngoài ra nếu ngưỡng hỗ trợ 620
điểm không giữ được thì xu thế ngắn hạn sẽ xấu đi. 

NHẬN ĐỊNH  

605 điểm

640 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

Phục hồi trong 3 phiên cuối tuần nhờ nhóm dầu khí
tăng mạnh, HNX-Index lấy lại gần hết số điểm đã mất ở
phiên giảm ngày 09/09. Chốt tuần, HNX-Index đứng tại
89.49 điểm. Phiên hôm nay là phiên tăng mạnh nhất
của nhóm dầu khí trong 3 phiên cuối tuần. Sự dẫn dắt
của nhóm cổ phiếu dầu khí đóng góp lớn vào HNX-
Index và tạo sự lan tỏa nhất định cho các cổ phiếu còn
lại. Thanh khoản duy trì 3 phiên cuối tuần tương đương
với tuần trước đó. Hiện tại một loạt các chỉ báo như
MACD, MFI và RSI tạm chững lại đà giảm và đang vận
động hẹp thể hiện sự thận trọng của thị trường. Trong
khi STO lại đang tăng mạnh trở lại vùng quá mua nên
áp lực điều chỉnh đang gia tăng tại vùng 91-92 điểm.
Tuy nhiên các tín hiệu hiện tại trên sàn này chưa xấu đi.
Do đó, ở thời điểm này tiếp tục theo dõi HNX-Index test
vùng kháng cự 91-92 điểm trong tuần tới. Dự báo áp
lực bán sẽ gia tăng. Nếu vượt thành công, HNX-Index
sẽ tiến đến vùng xa hơn là 95 điểm. Tuy nhiên, ở kịch
bản ngược lại thì ngưỡng 85 điểm sẽ hỗ tợ đường giá. 

93 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay ngày 12/9, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục ngập trong sắc đỏ, chỉ số
chuẩn chứng khoán khu vực đối diện với chuỗi giảm dài hơi nhất trong vòng hơn 4 năm qua. Hiện tại, nhóm cổ
phiếu tài chính và cổ phiếu tiêu dùng đang dẫn đầu đà giảm trên bảng điện tử khu vực. Cập nhật lúc 9:34 sáng
giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tiếp tục giảm 0,2% giá trị – nối dài mạch giảm của thị trường
khu vực ngày thứ bảy liên tiếp. Chỉ số chuẩn khu vực đang hướng tới thiết lập đà giảm 1,6% giá trị trong tuần
kể từ ngày 8/9, bởi các nhà đầu tư cân nhắc triển vọng đối với chính sách tiền tệ Mỹ và các dữ liệu kinh tế
Trung Quốc không được khả quan. “Giới đầu tư phần nào đó khá thận trọng khi giao dịch trên thị trường bởi
định giá cổ phiếu đã chạm ngưỡng rất cao!”, dẫn quan điểm ông Matthew Sherwood – giám đốc chiến lược
đầu tư thị trường của hãng Perpetual Ltd. có trụ sở tại Sydney qua một cuộc phỏng vấn điện thoại. Ông nói:
“Châu Á đang gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng của mình. Trung Quốc thậm chí sẽ còn tăng
trưởng chậm hơn. Đó là sự khởi đầu của sự chậm lại trên thị trường tài chính châu Á.”. Hiện, chỉ số Topix của
Nhật Bản tăng 0,1% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc bổ sung 0,2% giá trị. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của
Úc giảm 0,3% và chỉ số NZX 50 của New Zealand mất đi 0,5% giá trị. Trước đó, chỉ số S&P 500 biến động nhẹ
sau khi tăng 0,1% phiên trước đó. Hôm qua, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương cao hơn ngưỡng thấp hồi
tháng Hai là 12%, đẩy định giá cổ phiếu lên ngưỡng 13,6 lần lợi nhuận ước tính, thấp hơn ngưỡng 16,7 lần
của chỉ số Standard & Poor’s 500 và 15,5 lần của chỉ số Stoxx 600.
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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 5

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.  

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. 

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.




