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Theo thông tin từ Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cả
nước đạt gần 13,3 tỷ USD, tăng 2,8%; nhập khẩu đạt 12,2 tỷ USD, giảm 5,9% so với
tháng trước. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2014, kim ngạch xuất khẩu đạt 97,2 tỷ
USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 94,16 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, trong tháng 8, Việt Nam đã xuất siêu 1,1 tỷ USD; thặng dư thương mại đến
hết tháng 8 đạt hơn 3 tỷ USD. Đây là mức thặng dư thương mại kỷ lục của Việt Nam.
Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn đóng vai trò chủ chốt trong
việc giúp Việt Nam có được kết quả này.  �

 Tháng 8 xuất siêu 1,1 tỷ USD, thặng dư thương mại kỷ lục 3 tỷ USD

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

Tín dụng đã tăng trưởng 5,82%ITD lên kế hoạch vay 20 tỷ đồng từ GLT 

Việt Nam dẫn đầu xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc

Tính đến cuối tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế đạt 5,82% so với
cuối năm 2013, dòng vốn tín dụng đã có sự dịch chuyển tập trung vào một số lĩnh vực
ưu tiên, lĩnh vực bất động sản… Cụ thể, dư nợ phục vụ phát triển nông nghiệp nông
thôn tăng khoảng 6,1%; dư nợ cho vay xuất khẩu tăng khoảng 4,37%; dư nợ cho vay
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 12,73%; dư nợ cho vay công
nghiệp hỗ trợ tăng 6,12%; doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 2,57% và dư nợ cho vay bất
động sản tăng 9,85%. Vụ tín dụng các ngành kinh tế đánh giá, mức tăng trưởng tín
dụng 8 tháng đầu năm nêu trên còn thấp, chưa đạt như kỳ vọng (mục tiêu tăng trưởng
tín dụng cả năm từ 12 -14%), dòng chảy tín dụng chưa thực sự khơi thông… 

SSIAM thoái vốn thành công khỏi APC 

MWG tính nâng vốn điều lệ lên 1.120 tỷ đồng

SSIAM đã chuyển nhượng thành công toàn bộ 2,26 triệu
cổ phiếu của CTCP Chiếu xạ An phú (mã APC – HOSE)
như đã đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện từ
ngày 4/9 đến ngày 9/9 theo phương thức khớp lệnh qua
sàn và thỏa thuận. Tỷ lệ sở hữu của SSI AM tại công ty
này đã giảm từ 19,8% xuống còn 0%, qua đó, SSI AM
không còn là cổ đông của APC. SSI AM cũng có thông
báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu tại CTCP Ô tô TMT.

HĐQT công ty ITD đã thông qua phương án vay tiền của
công ty con (CTCP Kỹ thuật điện Toàn Cầu, mã GLT-
HOSE) với giá trị khoản vay tối đa 20 tỷ đồng - có tài sản
đảm bảo. Thời hạn vay 2 năm. GLT là một trong các công
ty con của ITD. Quý 1/2014 (kéo dài từ 1/4/2014 -
30/6/2014), ITD tiếp tục lỗ 3,3 tỷ đồng, cao hơn khoản lỗ
cũng kỳ năm 2013 là 3,1 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2014, 
ITD có hơn 200 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 45% tổng
nguồn vốn. Nợ vay trả lãingắn và dài hạn50 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/8, việc xuất khẩu tôm của Việt Nam sang các thị trường chính đều có
dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Đặc biệt, với mức tăng hơn 114%, Việt Nam đã trở thành
nước dẫn đầu trong xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc. Hiệp hội Chế biến và
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tôm Trung Quốc xuất khẩu sang Hàn

Theo đó, cổ đông của MWG đã thông qua việc phát hành
thêm 43.903.921 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và
tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014, tăng so với
phương án phát hành thêm đã được ĐHCĐ thường niên
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Theo lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài, trong 8 tháng năm 2014, có 992 dự án mới và
349 dự án mở rộng với 10,23 tỷ USD. Nếu tính trong vòng 26 năm qua, Nhật Bản vẫn
là quốc gia dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam với hơn 36,2 tỷ USD vốn đầu tư. Trong khi
đó, Hàn Quốc là quốc gia có số dự án đứng đầu lên tới 3.930 dự án, số vốn xếp thứ 2,
đạt hơn 32 tỷ USD. Trong số hơn 243 tỷ USD vốn FDI nói trên, lĩnh vực sản xuất được
các nhà đầu tư rót nhiều nhất với 131,6 tỷ USD, đến từ 9.207 dự án. Tiếp theo là bất
động sản với gần 50,1 tỷ USD, từ 430 dự án. Các lĩnh vực khác như dịch vụ nhà ở và
nhà hàng chiếm 11 tỷ USD, xây dựng (10,8 tỷ USD), cung cấp điện, khí gas, nước, điều
hoà (9,7 tỷ USD). Nếu xét về địa phương đón vốn FDI, Tp.HCM vẫn là địa phương dẫn
đầu trong 26 năm qua với 5.040 dự án, số vốn đạt 35,9 tỷ USD.

Dow Jones 17,031.14

Hơn 50 tỷ USD vốn FDI vào bất động sảnHDA chi 56 tỷ đồng để đầu tư hợp tác kinh doanh

Lo ngại luật chống độc quyền, FDI vào Trung Quốc xuống thấp nhất 4 năm

y ( ) g g
Quốc giảm mạnh, nhờ thế Việt Nam trở thành nhà cung cấp tôm lớn nhất cho Hàn
Quốc. Theo Trung tâm Thương mại Thế giới, 7 tháng đầu năm 2014, nhập khẩu tôm
Việt Nam vào Hàn Quốc tăng hơn 55% về khối lượng và 100% về giá trị so với cùng kỳ
năm 2013. Trong khi đó, nhập khẩu tôm Trung Quốc vào thị trường này giảm gần 40%
về khối lượng và hơn 22% về giá trị.

p g p g
thông qua trước đó là 34,9 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát
hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là 4.202.232 cp (tỷ
lệ 6,7%) và tạm ứng cổ tức năm 2014 là 39.701.689 cp,
tương ứng tỷ lệ 1.000:67 (1.000 cp được nhận 633 cp
mới). 
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HĐQT CTCP Hãng Sơn Đông Á (HDA) vừa thông qua
chiến lược mở rộng hoạt động bằng việc tham gia đầu tư,
hợp tác với các doanh nghiệp. Cụ thể, HDA thống nhất
hợp tác kinh doanh với CTCP Khoáng sản và Xây dựng
Hà Nội và CTCP Kiến trúc Đô Thị Nam Thăng Long với
số vốn 10 tỷ đồng trên mỗi công ty. Bên cạnh đó, HDA sẽ
đầu tư góp vốn hoặc mua lại cổ phần vốn góp tại CTCP
Create Capital Việt Nam và CTCP Goldstar Việt Nam với
số tiền lần lượt 27 tỷ đồng và 9 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ
sở hữu cùng là 18%.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD biến động nhẹ, chờ động thái của Fed về lãi suất

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc, thước đo niềm tin của giới đầu tư
nước ngoài, đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm. Theo số liệu vừa được Bộ Thương
mại Trung Quốc công bố, đầu tư FDI trong tháng 8 đạt 7,2 tỷ USD, giảm 14% so với
cùng kỳ năm ngoái, sau khi đã giảm 17% trong tháng 7. Theo dữ liệu của Bloomberg,
đây là hai tháng đầu tiên suy giảm trên 10% kể từ năm 2009. Sự suy giảm FDI vào
Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cuộc trấn áp chống độc quyền liên quan đến các
công ty nước ngoài đang diễn ra tại Trung Quốc.
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Trang 1

9,618.41

15,911.53

Thị trường đang giao dịch rất cẩn trọng với những số liệu kinh tế được công bố trước
thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số đôla ICE - theo
dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - gần như không đổi, giao dịch lên xuống trong
phạm vi hẹp từ 84,035-84,519 điểm kể từ chạm mốc cao nhất 14 tháng trong ngày 9/9.
Euro tiếp tục giảm xuống 1,2938 USD và giao dịch trong phạm vi từ 1,2859-1,2980
USD sau khi liên tục bị bán tháo mạnh sau quyết sách cắt giảm lãi suất hồi đầu tháng
của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). USD giảm xuống so với yên, giao dịch ở
107,13 yên. 
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(Cập nhật 17h00' ngày 16/09/2014) Trang 1



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

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

627.66

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index giảm 2,68 điểm (-0,43%), xuống 627,66 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 180,9 triệu đơn vị, giá trị 3.230,8 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 4,7 triệu đơn vị, giá trị 233,8 tỷ
đồng. VN30-Index giảm 1,76 điểm (-0,26%), xuống 666,66 điểm. Dòng
tiền bắt đáy được tung vào không chỉ kéo nhiều mã dầu khí lấy lại sắc
tím vốn có trong nhiều phiên qua như PXI, PXS, PXT, PVT, mà còn
tạo ra những còn sóng mạnh ở các mã khác như nhóm xăm lốp, PAN,
MHC, ITD, BTP, CMG, VNE, cùng với các mã đã xác lập vị thế tăng
trần từ phiên sáng như HAI, LGL, DQC, APC… Nhóm thủy sản dù
không thể trở lại ngoạn mục như nhóm dầu khí, nhưng cũng không
còn đông loạt giảm giá như phiên sáng, sắc xanh đã trở lại với nhóm
cổ phiếu này, trong đó có nhiều mã đóng cửa ở mức giá cao nhất
ngày như TS4, HVG, AGR. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 74 điểm (+0 83%) lên 90 15 điểm Tổng khối lượng
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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
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,8 triệu đơn vị và bán ra 13,5
triệu đơn vị, trong đó FLC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.618.150 đơn vị (chiếm 4,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 714.720 cổ phiếu và bán ra 1.848.590 cổ phiếu

HNX-Index tăng 0,74 điểm (+0,83%), lên 90,15 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 90,77 triệu đơn vị, giá trị 1.297,4 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đóng góp 2,27 triệu đơn vị, giá trị 30 tỷ đồng. HNX30-
Index tăng 2,93 điểm (+1,59%), lên 187,15 điểm. Trong các chỉ số
ngành trên HNX, chỉ còn nhóm công nghiệp và xây dựng giảm điểm,
còn lại đều đã quay đầu tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm
tài chính. Nhóm dầu khí trên HNX cũng có sử trở lại ngoạn mục khi
PVC, PVV, PVR trở lại mức giá trần, các mã khác như PVE, PVG,
PVX, PXA, PGS đóng cửa ở mức cao nhất phiên. Trong đó, PVX
được khớp 8,79 triệu đơn vị, tăng 100 đồng, lên 6.400 đồng. PVE
tăng 1.300 đồng (+7,65%), lên 18.300 đồng với hơn 1,1 triệu đơn vị
được khớp…Ngoài nhóm dầu khí, con sóng cũng bắt đầu lan sang
nhóm chứng khoán khi SHS tăng trần, các mã khác như VND, VIG,
ORS, KLS, BVS cũng đảo chiều tăng giá và đóng cửa ở mức cao
nhất ngày, cùng với VIX tiếp tục duy trì được đà tăng mạnh.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Áp lực chốt lời diễn ra đồng loạt ở hầu hết các mã
phiên hôm nay, tuy nhiên hầu hết đều phục hồi ở cuối
phiên giúp Vn-Index thu hẹp đà giảm. Chốt phiên, Vn-
Index chỉ còn giảm 2.68 điểm xuống 627.66 điểm, vẫn
trụ vững trên ngưỡng 620 điểm. Thanh khoản tương
đương phiên trước đó cho thấy lực cầu giá thấp đã trở
lại. Nhóm Săm lốp và thủy sản giao dịch khởi sắc và
đóng cửa giá trần ở thời điểm cuối phiên. Cây nến nhỏ
thứ 5 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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605 điểm

640 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

Đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày nhờ sự
phục hồi của nhóm cổ phiếu dầu khí và chứng khoán.
Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.74 điểm lên 90.15 điểm.
Lực cầu gia tăng ở cuối phiên kéo đồng loạt các mã
dầu khí và chứng khoán tăng mạnh, sự đột biến của
dòng tiền ở những phút cuối cho thấy dòng tiền đầu cơ
tiếp tục tham gia vào thị trường. Mặt bằng giá thấp hơn
đang thu hút cầu trở lại. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so
với phiên trước. 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
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Yếu

Yếu

85 điểm

670 điểm

79 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 16/9, hướng tới chuỗi phiên giảm dài nhất kể từ tháng
6/2002, trước khi diễn ra cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào ngày hôm nay. Lúc 13h39 giờ
Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,5% xuống 144,36 điểm, hướng tới phiên giảm thứ
chín liên tiếp. Giới đầu tư đang lo ngại các quan chức Fed trong cuộc họp của mình sẽ tiếp tục cắt giảm
chương trình mua trái phiếu và đưa ra thời điểm bắt đầu tăng lãi suất. Giai đoạn chuyển giao này – khi Fed
thắt chặt chính sách – có thể sẽ gây bất ổn cho thị trường Châu Á. Trong khu vực, chỉ số Topix của Nhật Bản
giảm 0,2% khi thị trường mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,5%, chỉ
số NZX 50 của New Zealand giảm 0,4%, chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0,9%, chỉ số Straits Times của
Singapore giảm 1%, chỉ số S&P BSE Sensex của Ấn Độ giảm 0,2%, chỉ số Shanghai Composite của Trung
Quốc giảm 1,2%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Thị trường Hồng Kông đóng cửa vào phiên chiều do
bão Kalmaegi, sau khi giảm 0,6% trong phiên sáng.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 17/09/2014

THỨ TƯ

17/09/2014

Nhóm cổ phiếu chứng khoán, dầu khí tiếp tục là nhóm dẫn dắt thị trường ở phiên nay giúp cả 2 sàn tránh
được phiên điều chỉnh sâu. Trong khi Vn-Index vẫn đóng cửa với sắc đỏ do dòng tiền bên sàn này yếu hơn thì 
HNX-Index lấy lại được sắc xanh. Thanh khoản chung giảm nhẹ so với phiên trước nhưng tập trung chủ yếu ở
cuối phiên chiều với lực cầu giá thấp gia tăng trở lại. Dòng tiền bên HNX tiếp tục biểu hiện mạnh hơn trên
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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

Phiên hôm nay biểu hiện rõ rệt của một phiên điều chỉnh với áp lực bán trong buổi sáng và nửa phiên buổi
chiều khá mạnh. Trong phiên, có lúc Vn-Index xuống mức 623.7 điểm nhưng cuối phiên đã phục hồi lên 627.6
điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giao dịch yếu cũng là nguyên nhân khiến áp lực chốt lời ở phiên
nay mạnh hơn. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn tiếp diễn trong phiên dành cho nhóm cổ phiếu Săm lốp với việc
tăng trần đồng loạt của 3 mã DRC, CSM, SRC; nhóm thủy sản trọng tâm vẫn là HVG, AGF... Ngoài ra, lực cầu
gia tăng mạnh vào cuối phiên giúp đồng loạt các mã dầu khí tăng mạnh như PVC, PVS, PGS; nhóm chứng
khoán cũng khởi sắc như SHS, CTS, BVS, KLS, VND. Thậm chí cổ phiếu SHS còn tăng trần cuối phiên. Biểu
hiện tích cực ở phiên nay là cầu giá thấp rất tốt ở hầu hết các mã cho thấy sự nâng đỡ của thị trường ở
ngưỡng tâm lý 620 điểm. Ngoài ra, nhóm chứng khoán tăng giá trở lại cho thấy thị trường tiếp tục tìm kiếm
nhóm cổ phiếu dẫn dắt mới. Như trong các bản tin trước, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền luân chuyển sang nhóm
cổ phiếu chứng khoán và bất động sản do đây là nhóm tăng trưởng thấp so với thị trường trong thời gian qua
và hầu hết các mã đều đang trong trạng thái tích lũy, đặc biệt là các mã cổ phiếu trên HNX. Dòng tiền trên sàn
HNX trong nhiều phiên nay biểu hiện mạnh mẽ hơn sàn Hose với sự tăng giá của nhóm cổ phiếu dầu khí và ở
phiên nay thêm nhóm cổ phiếu chứng khoán. Đây là biểu hiện dòng tiền đầu cơ đang trở lại thị trường và tiếp
tục tìm kiếm lợi nhuận. �

Ngưỡng hỗ trợ 620 điểm đối với VN-Index đang phát huy vai trò khá hiệu quả và dòng tiền đang có dấu hiệu
trở lại thị trường mặc dù có biểu hiện thận trọng nhất định do lo ngại vùng kháng cự trước mắt 640-650 điểm
khó vượt. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý, 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.

g g g g
Hose. 

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.




