
Tháng 8/2014, Hòa Phát tiêu thụ được 76.800 tấn thép
xây dựng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước và

Ngày 11/09/2014, Công ty cổ phần MHC đã hoàn thành
việc bàn giao tài sản đầu tư trên đất thuộc Bến số 2 -
Cảng tổng hợp Dung Quất cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ
thuật Dầu khí Việt Nam (PVS). Công ty sẽ ghi nhận thu
nhập bất thường tại chỉ tiêu thu nhập khác với giá trị 51,6
tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu của MHC
là 41 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 22 tỷ đồng.
Vinalines hiện nắm giữ 5,15% cổ phần MHC.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải -
Thaco, doanh số bán hàng trong tháng 8/2014 đạt gần
3,5 nghìn xe, bao gồm hơn 1,7 nghìn xe du lịch và hơn
1,7 nghìn xe thương mại, tăng 67% so với cùng kỳ năm
2013. Tính chung 8 tháng đầu năm 2014, doanh số
Thaco đạt gần 25 nghìn xe, tăng 3% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, doanh số xe du lịch Thaco đạt gần 12
nghìn xe, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, xe thương
mại Thaco đạt gần 13 nghìn xe, tăng 27%.

Lúc 14h46, giá vàng SJC phục hồi về 35,9 - 36,02 triệu đồng/lượng, tăng 70 nghìn
đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng nhanh chóng lấy lại mốc trên 36 triệu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cung vượt cầu, doanh nghiệp ngành thép gặp khó 8 tháng đầu năm, Thaco bán ra gần 25 nghìn xe các
loại

Tỷ giá giảm, giá vàng phục hồi vượt 36 triệu đồng/lượng

Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa liệt kê danh sách các doanh nghiệp của ngành
đang gặp khó khăn. Trong số đó, có tới 11 doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và 10
doanh nghiệp cán phôi. Tổng công suất các nhà máy cán thép của Việt Nam hiện nay
là hơn 11 triệu tấn thép xây dựng, hơn 9 triệu tấn phôi, trên 2,1 triệu tấn ống thép, 3,28
triệu tấn tôn mạ và trên 4 triệu tấn thép cán nguội. Công suất của các nhà máy thép
vượt khá xa so với nhu cầu tiêu thụ. Thậm chí với việc không ít các nhà máy đang
trong giai đoạn xây dựng và chuẩn bị đi vào sản xuất thì chênh lệch giữa cung và cầu
còn lớn hơn nữa, ví dụ như các nhà máy của Formosa hay Hòa Phát và điều này có
thể khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp thách thức để tồn tại.

MHC bán tài sản cho PVS thu về gần 52 tỷ đồng

Hòa Phát tiêu thụ thép tháng 8 tăng 50% so với cùng
kỳ
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Kể từ đầu năm 2014 đến ngày 11/9/2014, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công
165.169,4725 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP) thông qua hình thức đấu thầu. Theo
báo cáo của Kho bạc Nhà nước, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục phát hành trái
phiếu Chính Phủ với lãi suất có kỳ hạn từ 10 năm và 15 năm và đã thu hút được sự
tham gia của thành viên thị trường. Trong đợt huy động gần đây nhất (ngày 11-9), Kho
bạc Nhà nước huy động được 6.000 tỷ đồng; Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã có
13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.420 tỷ đồng và vùng
lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,20-7,97%/năm.

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 165.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

4,422.91

9,642.87

15,948.29

Các ngân hàng trung ương (NHTW) đã bắt kịp với "cơn sốt" nhân dân tệ (NDT) khi
quyết định đầu tư một phần dự trữ ngoại tệ của họ vào đồng tiền này. Hiện tại, có hơn
50 NHTW trên thế giới tham gia đầu tư vào nội tệ của Trung Quốc cả trong và ngoài
nước. Xu hướng đầu tư vào NDT phát triển mạnh nhất ở châu Á, châu Phi và Nam Mỹ
vì đây vốn là những khu vực có quan hệ giao thương và đầu tư khăng khít với Trung
Quốc. Thậm chí, các NHTW ở châu Âu cũng đang rậm rịch chuyển hướng đầu tư sang
NDT.
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"Cơn sốt" nhân dân tệ tại các ngân hàng trung ương

Sản xuất công nghiệp Trung Quốc đã tăng trưởng nhẹ trong tháng 8, nhưng với tốc độ
chậm nhất trong vòng gần 6 năm qua. Đồng thời, tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh tế
khác cũng chậm lại đáng kể, theo số liệu được Chính phủ Trung Quốc công bố cuối
tuần trước. Sản xuất công nghiệp đã tăng trưởng 6,9% trong tháng 8. Đây là tốc độ
tăng trưởng thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính toán cầu năm 2008. Con số trên
thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 9% trong tháng 7.1.76

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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tăng gần 7% so với tháng 7, tiếp tục là doanh nghiệp dẫn
đầu về thị phần tiêu thụ với 17,7%. Khu vực miền Trung
và miền Nam tăng trưởng mạnh khi cả hai khu vực đều
đóng góp hơn 66.000 tấn trong 8 tháng qua. Lũy kế 8
tháng, thép Hòa Phát đạt 593.283 tấn, tăng 37,3% với
cùng kỳ. 

7.19
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Ngày 15/9, CTCP Liên doanh đầu tư quốc tế KLF (KLF)
đã ký Hợp đồng hợp tác chiến lược với CTCP Nông
dược H.A.I (HAI). Theo nội dung hợp tác, KLF sẽ hỗ trợ
HAI trong việc bổ sung vốn, tăng cường chất lượng quản
trị, mở rộng đối tác cung cấp và tiêu thụ sản phẩm…
Ngoài ra, KLF cũng cam kết hỗ trợ HAI trong việc tăng
cường khả năng tài chính, tham gia đầu tư vào HAI thông
qua việc mua phát hành mới và/hoặc mua lại cổ phần đã
phát hành để trở thành cổ đông chiến lược của HAI trong
thời gian tới

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Bộ Công thương và Tổng cục Năng lượng
đề xuất đưa Dự án Kho ngầm chứa xăng dầu tại Khu kinh tế Dung Quất vào Danh mục
lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, hay BT, để có cơ sở cho
việc ký kết hợp đồng BOT và triển khai các thủ tục đầu tư liên quan dự án. Dự án Kho
ngầm chứa xăng dầu do Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu dầu khí Việt Nam (PVOS)
làm chủ đầu tư và đã được Ban quản lý KKT Dung Quất cấp chứng nhận đầu tư từ
năm 2010. Dự án hiện được đầu tư theo hình thức BO (xây dựng, kinh doanh), với vốn
đầu tư 340 triệu USD, tương đương khoảng 7140 tỷ đồng (theo tỷ giá hiện hành). Theo
kế hoạch, Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động giai đoạn I, quy mô 600.000 m3, vào
quý I/2017.

Dow Jones 16,987.51

Đầu tư hơn 7000 tỷ đồng xây kho xăng ngầm tại Dung QuấtKLF hợp tác chiến lược với HAI

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng "nghèo nàn"
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đồng/lượng sau khi xuống thấp nhất 4 tháng ở mức 35,92 triệu đồng/lượng hồi tuần
trước. Nếu tính theo tỷ giá Vietcombank và không bao gồm thuế, phí, giá vàng trong
nước vẫn cao hơn thế giới xấp xỉ 4,5 triệu đồng/lượng. Trái ngược với giá vàng, chiều
nay, giá USD tại hầu hết các ngân hàng có xu hướng giảm nhẹ 5-10 đồng, trong đó
giảm mạnh nhất là Vietcombank.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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Nikkei 225
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 89 41 điểm giảm 0 08 điểm (

VN-Index dừng lại ở mức 630,34 điểm, giảm 2,16 điểm (-0,34%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 212,38 triệu đơn vị, trị giá 4.001,4 tỷ
đồng. Toàn sàn có 109 mã tăng, 120 mã giảm và 74 mã đứng giá.
Cuối phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu trụ cột trên sàn HOSE như VNM,
VIC, VCB, BVH, KDC… đã đồng loạt giảm giá và khiến chỉ số VN-
Index lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Trong đó, BVH mất 1.300 đồng
xuống 45.100 đồng/CP. VCB giảm 700 đồng xuống 27.800 đồng/CP.
KD giảm 1.500 đồng xuống 13.600 đồng/CP. Trong khi đó, các cổ
phiếu dòng chứng khoán trên sàn HOSE như HCM, SSI, BSI và AGR
cũng bị bán rất mạnh. Các mã bất động sản như ITA, HQC, KBC…
cũng đồng loạt giảm giá mạnh. Chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu dầu
khí và thủy sản trên sàn HOSE như PVD, PXI, PXT, HVG, AGF,
ANV… vẫn được kéo lên mức giá trần.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 89,41 điểm, giảm 0,08 điểm (-
0,09%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 121 triệu đơn vị, trị giá
1.695,96 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng, 102 mã giảm và 137 mã
đứng giá. Cuối phiên giao dịch, khá nhiều cổ phiếu dòng dầu khí như
PVS, PVX, PVB… đã bị bán mạnh và lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
Trong đó, PVS giảm 100 đồng xuống 44.800 đồng/CP và khớp lệnh
gần 6,7 triệu đơn vị. PVX giảm 100 đồng xuống 6.300 đồng/CP và
khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt gần 15 triệu đơn vị. Chiều ngược
lại, một số mã dầu khí khác là PVC, PGS, PVG… vẫn duy trì được
sắc xanh khá vững. Trong khi đó, các cổ phiếu nhóm chứng khoán
trên sàn HNX như KLS, SHS, VND, VIX, CTS… cũng đồng loạt giảm
giá. KLS giảm 200 đồng xuống 12.300 đồng/CP và khớp lệnh hơn 4
triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 13 triệu đơn vị và bán ra 7,1
triệu đơn vị, trong đó FLC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
4.532.460 đơn vị (chiếm 9,0% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.153.950 cổ phiếu và bán ra 1.919.118 cổ phiếu
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Thanh khoản tăng mạnh ở phiên nay chủ yếu đến từ
giao dịch thỏa thuận và giao dịch đột biến của FLC do
hôm nay là ngày giao dịch bổ sung hơn 154 triệu cổ
phiếu phát hành thêm. Áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt ở
phiên nay tuy nhiên vẫn có sự phân hóa nhất định.
Nhóm cổ phiếu dầu khí và thủy sản vẫn tăng mạnh và
duy trì đà tăng đến cuối phiên. Trong khi nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn hầu hết dao động yếu. Chốt phiên,
Vn-Index để mất 2.16 điểm xuống 630.34 điểm. Khối
lượng khớp lệnh đạt hơn 200 triệu đơn vị trong đó FLC
chiếm tới hơn 25% thanh khoản. Cây nến nhỏ thứ 4
liên tiếp vận động sát dải giữa của Bollinger thể hiện
sự thận trọng của nhà đầu tư. Trong khi MACD cũng
vẫn cắt xuống dưới đường tín hiệu cho tín hiệu bán ra.
Sự vận động hẹp của hầu hết các chỉ báo STO, RSI và
MFI cho thấy trạng thái giằng co của thị trường. Hiện
tại, đường giá đang bám sát đường MA(15) và được
hỗ trợ bởi ngưỡng 620 điểm. Trong các phiên 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. �
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Áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên khiến HNX-Index
đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên. Mặc dù
nhóm dầu khí vẫn giữ được lực tăng về cuối phiên khá
tốt, mặc dù không giữ được mức cao nhất trong phiên
nhưng nhóm cổ phiếu này giúp thị trường tránh sụt
giảm sâu. Trong nhóm dầu khí có PVX và PVS đóng
cửa với sắc đỏ đã ảnh hưởng lên index. Chốt phiên,
HNX-Index xuống 89.41 điểm, trong phiên chỉ số này
đạt cao nhất tại 90.86 điểm. Thanh khoản trên sàn này
ở phiên nay cũng tăng mạnh với hơn 112 triệu đơn vị.
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 này. 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

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

605 điểm

640 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán châu Á lao dốc xuống mức thấp nhất trong năm tuần, do các số liệu mới công bố của Trung
Quốc đã gây "ám ảnh" về xu hướng giảm tốc mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số MSCI của
chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,4%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng
Tám. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,7%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,4%, chỉ số Shanghai
Composite của Thượng Hải giảm 0,26% và chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,75%. Các thị trường tài
chính Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Theo số liệu công bố cuối tuần qua, sản lượng công nghiệp của Trung
Quốc trong tháng Tám tăng ở mức thấp nhất trong gần sáu năm, trong khi tốc độ tăng trưởng của các lĩnh
vực khác cũng đuối hơn. Theo các nhà phân tích ở Barclays, các số liệu này cho thấy tăng trưởng của kinh tế
Trung Quốc có thể chậm hơn trong quý 2, sau khi phục hồi trong quý 2. Ngân hàng này đã hạ dự báo tăng
trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2014 từ 7,4% xuống 7,2%. Đáng chú ý là các số liệu trên được đưa ra
ngay sau phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường rằng Chính phủ Trung Quốc hài lòng với tốc độ tăng
trưởng hiện nay và sẽ chú trọng đến vấn đề việc làm, tiếp tục "các chính sách thận trọng." Phát biểu này gây
lo ngại rằng Chính phủ Trung Quốc có thể không tung ra thêm các biện pháp kích thích, dù nhiều ý kiến cho
rằng các nhà chức trách nước này sẽ buộc phải làm như vậy khi mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay có
thể không đạt được.
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Nhóm cổ phiếu dầu khí và thủy sản tiếp tục có phiên khởi sắc hôm nay, mặc dù áp lực chốt lời diễn ra mạnh
trong phiên nhưng cuối phiên rất nhiều mã trong 2 nhóm ngành này vẫn duy trì được đà tăng tốt, mặc dù
không giữ được phong độ cao nhất trong phiên. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm thấp với trạng thái
giằng co mạnh. 

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.

Chốt phiên, Vn-Index giảm 2.16 điểm xuống 630.34 điểm, HNX-Index giảm 0.08 điểm xuống 89.41 điểm.
Thanh khoản tăng mạnh ở phiên nay trên sàn Hose chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh của FLC với hơn 154
triệu đơn vị cổ phiếu phát hành thêm về tài khoản. Khối lượng khớp lệnh của FLC đạt hơn 50 triệu đơn vị,
chiếm tới 25% thanh khoản của sàn Hose. Nhóm dầu khí tiếp tục là động lực giữ nhịp thị trường phiên nay với
dòng tiền vào nhóm này khá mạnh. Trong khi nhóm thủy sản duy trì đà tăng khá tốt đến cuối phiên với nhiều
mã tăng trần. Áp lực chốt lời ở phiên nay thể hiện rõ rệt bắt đầu từ nhóm cổ phiếu bất động sản, tiếp đến là
chứng khoán và các nhóm còn lại. Tuy nhiên, đến cuối phiên thì số mã tăng và giảm trên 2 sàn khá cân bằng.
Chúng tôi cho rằng, biểu hiện này không đáng lo ngại do dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa và tìm kiếm cơ hội
lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu tích lũy. Cầu giá thấp cũng khá tốt giúp sự sụt giảm không sâu. Tuy nhiên, nếu
các cổ phiếu đã xoay vòng tăng hết lượt và sự dẫn dắt của nhóm dầu khí hết động lực khi áp lực chốt lời sẽ
gia tăng trong các phiên kế tiếp sau chu kỳ tăng mạnh thì thị trường cần thiết lập một mặt bằng giá thấp hơn
để thu hút dòng tiền mới. Ngoài ra, các vùng kháng cự trước mắt là 640-650 điểm với HOSE và 91 điểm với
HNX sẽ là thử thách cho đường giá trong tuần này. Với các tín hiệu hiện tại thì động lực để bứt phá thành
công là rất ít.

Mặc dù xu thế tăng vẫn tiếp diễn nhưng rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ
phiếu và tiền mặt ở mức hợp lý, theo chúng tôi khoảng 40/60. Tiếp tục chốt lời nhóm cổ phiếu đầu cơ đã tăng
mạnh trong thời gian qua để chuyển sang nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt và đang trong trạng thái tích lũy như
chứng khoán, bất động sản, cao su tự nhiên.

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.
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