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Tập đoàn HAGL chính thức khởi công dự án Myanmar
Center tại thành phố Yangon. Tổng mức đầu tư của dự án
lên tới 440 triệu USD. Khu này thường được gọi là “thung
lũng vàng”, tập trung hầu hết các đại sứ quán, các biệt
thự từ thời thuộc địa của Anh… Trong năm tài chính 2013-
2014, tăng trưởng của Myanmar sẽ tăng lên 6,75% (năm
ngoái tăng trưởng đạt 6,5%), chủ yếu do sản xuất khí đốt
và đầu tư nước ngoài tăng.
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Sông Hồng sau khi chảy qua cầu Thăng Long sẽ được nắn dòng chảy chính qua phía
huyện Đông Anh, dòng chảy phía quận Tây Hồ sẽ trở thành dòng phụ. 25 triệu USD là
số tiền dành riêng cho hạng mục nắn sông Hồng đoạn qua Hà Nội trong tổng thể dự án
có tổng mức đầu tư 201 triệu USD do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư…. "gói"
nắn dòng chảy sông Hồng đoạn qua Hà Nội chỉ là hạng mục nhỏ thuộc Dự án phát triển 
giao thông vận tải khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (dự án WB6). Dự án này có tổng mức
đầu tư 201,5 triệu USD, trong đó 171,5 triệu USD là vốn vay của Ngân hàng Thế giới
(WB) và 30 triệu USD vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

25 triệu USD nắn sông Hồng đoạn qua Hà Nội

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty Malaysia giành hợp đồng 35 triệu USD tại Việt NamHoàng Anh Gia Lai khởi công dự án khu phức hợp
440 triệu USD tại Myanmar

Sẽ phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu Thủ đô

Doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt khi vay và cho
vay lẫn nhau?

Vinatex lấn bấn chọn nhà đầu tư chiến lược

Tập đoàn Dầu khí SapuraKencana của Malaysia hôm qua 4/6 cho biết, một đơn vị của
công ty này là TL Offshore vừa giành được hợp đồng trị giá 35 triệu USD cung cấp dịch
vụ lắp đặt ngoài khơi cho dự án khai thác dầu Diamond với Công ty cổ phần dịch vụ
khai thác ngoài khơi PTSC. Hợp đồng bao gồm dịch vụ lắp đặt giàn khoan và đường
ống tại mỏ dầu Diamond cách mỏ dầu Hồng Ngọc (Ruby) 18km về phía bắc và cách
Vũng Tàu 155km về phía đông.Theo SapuraKencana, hợp đồng của TL Offshore sẽ
đóng góp đáng kể cho lợi nhuận và tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của tập đoàn trong
suốt quá trình diễn ra hợp đồng. Tuy nhiên, tập đoàn này không tiết lộ thời hạn hợp
đồ

NHNN vừa công bố để lấy ý kiến về thanh toán tiền mặt,
bản dự thảo lần 2. Bản dự thảo này quy định: 1. Trong các
giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn
góp các DN không thanh toán bằng tiền mặt. 2. Các DN
không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi
vay và cho vay lẫn nhau. 3. Đối với các khoản giao dịch tài 
chính khác các doanh nghiệp thực hiện thanh toán bằng
tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định về việc phát hành 5 000 tỷ đồng tráiChủ tịch HĐTV thừa nhận số lượng nhà đầu tư quan tâm
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Thay vì lãi 30% theo giá thành định hướng, hiện giờ nhiều nông dân ở đồng bằng sông
Cửu Long đang bị... lỗ 30%. Dù giá lúa xuống quá thấp nhưng nông dân vẫn buộc phải
bán để có tiền thanh toán nợ nần... Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chỉ thu mua với
điều kiện nông dân phải chở lúa tới kho chứa của họ. Do đó, nông dân chỉ còn cách
bán qua thương lái chứ không có sự lựa chọn nào khác. Trong khi thương lái trong
nước đang chê ỏng chê eo không thèm thu mua lúa gạo, thì dọc biên giới, gạo Việt vẫn
đang “chảy ngược” sang Campuchia, nhiều thương lái phải chọn giải pháp bán lúa gạo
sang Thái Lan qua đường Campuchia để thu hồi vốn.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,177.54

Đề xuất giải cứu người trồng lúa: Cho vay vốn thay vì mua tạm trữDIG chuyển nhượng dự án Đại Phước cho công ty 

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký quyết định về việc phát hành 5.000 tỷ đồng trái
phiếu xây dựng Thủ đô, giai đoạn 2013-2015. Theo kế hoạch, năm 2013, Hà Nội sẽ
phát hành 2.000 tỷ đồng, năm 2014 và 2015, mỗi năm sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái
phiếu thủ đô. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được nộp vào ngân
sách Thành phố để chi cho 8 chương trình, dự án trọng điểm đã được HĐND Thành
phố thông qua:5 công trình giao thông hạ tầng khung, 2 công trình bệnh viện khu vực
ngoại thành thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới y tế của Thành phố và 1 dự án
lĩnh vực NN & PTNT, xây dựng trạm bơm tiêu Yên Nghĩa giai đoạn I

Chủ tịch HĐTV thừa nhận số lượng nhà đầu tư quan tâm
tới đợt IPO rất lớn, nhưng chọn đối tác cùng hợp tác sau
cổ phần hóa là không đơn giản. Ngoài tiêu chí về vốn,
Vinatex đưa ra 3 tiêu chí chọn lựa theo thứ tự ưu tiên.
Vinatex đã chuẩn bị sẵn phương án xin ý kiến Chính phủ
để bán cổ phần lần đầu khoảng 20-30% cho cổ đông
trong nước, số còn lại thì Nhà nước tiếp tục nắm giữ. Tuy
nhiên, đây sẽ là lựa chọn cuối cùng.

DIG thông qua phương án chuyển nhượng một phần diện
tích đất tại dự án KĐT du lịch sinh thái Đại Phước cho cty
DIC số 1 làm nhà đầu tư cấp II từ ngày 3/6. Bên cạnh đó,
HĐQT DIG đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn
điều lệ tại DIC số 1 từ 15 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng. Tính tới
thời điểm hiện tại, DIC số 1 là công ty con của DIG. Tổng
giá trị vốn góp của DIG tại DIC số 1 là 7,75 tỷ đồng, chiếm
51,67% VĐL (15 tỷ đồng) của DIC số 1.
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Ngành dịch vụ Trung Quốc tăng trưởng thấp nhất gần 2 năm
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USD tăng do đồn đoán Fed sớm giảm QE3

Chỉ số quản lý thu mua (PMI) dịch vụ của Trung Quốc do ngân hàng HSBC/Markit khảo
sát tăng từ 51,1 điểm lên 51,2 điểm trong tháng 5 (đã điều chỉnh theo mùa). Đây là
mức tăng thấp nhất kể từ tháng 8/2011. Ngành dịch vụ - chiếm 46% GDP Trung Quốc
năm 2012 tăng trưởng yếu dấy lên những lo ngại về tăng trưởng kinh tế nước này.
Ngành sản xuất trì trệ tiếp tục gây áp lực lên ngành dịch vụ và tăng thêm những rủi ro
về tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý II, theo Qu Hongbin, kinh tế trưởng
của HSBC.

Sau khi xuống thấp nhất 1 tháng so với yên, USD tăng trở lại nhờ đồn đoán Fed sẽ
giảm nới lỏng tiền tệ. Lúc 9h39’ sáng nay 5/6 theo giờ Tokyo, USD tăng 0,3% so với
yên lên 100,3 yên/USD sau khi tăng 0,5% phiên hôm qua. Hôm 3/6, USD xuống thấp
nhất 1 tháng so với yên, giao dịch ở 98,87 yên/USD. USD tăng so với các đồng tiền
chủ chốt trước báo cáo việc làm sắp công bố của Mỹ. Thị trường việc làm được cho là
sẽ tiếp tục cải thiện và làm tăng khả năng Fed sẽ sớm giảm quy mô chương trình mua
trái phiếu chính phủ

(Cập nhật 16h30 ngày05/06/2013)

2,270.93-1.49Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

trái phiếu chính phủ.



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
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 3,95 điểm (+0,77%) lên 514,64 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 56,28 triệu cổ phiếu, tổng giá trị tương ứng trên
923 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt hơn 2 triệu cổ phiếu,
trị giá trên 57 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 có 6 mã giảm giá, 3 mã
đứng giá và 21 mã tăng giá, đóng cửa, VN30-Index tăng 2,33 điểm
(+0,41%) lên 577,28 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có MBB và
VCB tăng giá, CTG và STB giảm giá còn EIB và AGR đứng giá tham
chiếu. PVT bất ngờ tăng 300 đồng (+5,26%) lên mức giá trần 5.700
đồng với khối lượng khớp lệnh lớn nhất sàn HOSE đạt 3,13 triệu cổ
phiếu và còn dư mua trần 25.100 cổ phiếu, dư bán trống sàn. Ngoài
PVT, nhóm cổ phiếu dầu khí còn có PTL, PXM tăng trần, PXS tăng
mạnh +4,31% lên gần chạm trần. Trong khi đó, PXI, PXL đứng giá
tham chiếu và PXT giảm sàn. ITA lùi về vị trí thứ 2 về thanh khoản
với khối lượng đạt trên 3 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 92 mã với tổng khối lượng hơn 3,13
triệu cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất HPG, GAS và DPM
với khối lượng lần lượt 302.230 cổ phiếu, 247.070 cổ phiếu và
206.140 cổ phiếu. Bên HNX, khối ngoại mua vào 46 mã với khối
lượng 775.700 cổ phiếu và bán ra 19 mã với khối lượng 66.400 cổ
phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất PVS đạt 246.200 cổ phiếu.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index tăng 0,75 điểm (+1,18%) lên 64,54 điểm. Tuy nhiên giao
dịch vẫn còn trầm do tâm lý thận trọng còn đè nặng lên thị trường,
với tổng khối lượng giao dịch đạt 33,34 triệu đơn vị, trị giá 275,64 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt 548.136 đơn vị, trị giá
4,82 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 146 mã tăng, 58 mã giảm và 184 mã
đứng giá, trong đó nhóm HNX30 có 4 mã đứng giá, 2 mã giảm, 1 mã
không giao dịch và 23 mã tăng giá, đóng cửa, HXN30-Index tăng
1,74 điểm (+1,42%) lên 124,27 điểm. OCH tăng 2.000 đồng (+9%)
lên mức giá trần 22.200 đồng/CP và còn dư mua trần, LAS nới rộng
mức tăng lên 1.700 đồng (+4,66%) đứng giá 36.500 đồng/CP, còn lại
hầu hết các mã đều tăng từ 100-400 đồng/CP. Các mã lớn như PVX,
SCR, SHB và ACB cùng tăng 100 đồng, còn VCG, VND và KLS cùng
tăng 200 đồng/CP. PSI vẫn duy trì mức giá trần nhưng giao dịch
không tăng nhiều so với phiên sáng, đạt 722.400 cổ phiếu và dư mua
trần 458.200 cổ phiếu. 

7,517,780 66,400BÁN

Trang 2
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ NĂM

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên giảm mạnh trước đó, cầu bắt đáy đã quay
trở lại giúp Vn-Index phục hồi. Ngưỡng hỗ trợ 510
điểm đã phát huy tác dụng. Đóng cửa Vn-Index ghi
được 3.95 điểm lên 514.64 điểm. Thanh khoản giảm
trong phiên phục hồi này cho thấy tâm lý thận trọng
vẫn duy trì. Chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu điều
chỉnh khi MACD giảm xuống đường tín hiệu. STO vẫn
tiếp tục giảm mạnh về vùng quá bán. Đồng thời RSI
tạm chững lại sau phiên giảm mạnh trước đó. MFI
cũng giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn rút ra khỏi thị
trường. Nhịp hồi phục ở phiên hôm nay không có sự
thay đổi đáng kể về thanh khoản và chưa có tín hiệu
đà điều chỉnh đã dừng lại. Ngưỡng 510 điểm đóng vai
trò giữ nhịp ở phiên hôm nay. Nếu trong phiên tới đà
bán quay lại, ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng 505
điểm. Dự báo phiên tới, VN-Index dao động trong
khoảng 505-515 điểm.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh 470 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

HNX-Index cũng phục hồi khá trong phiên hôm nay.
Đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên, HNX-Index
tăng 0.75 điểm lên 64.54 điểm. Thanh khoản sụt giảm
với giá trị giao dịch chỉ đạt 275 tỷ đồng. Hầu hết các
mã đều đóng cửa ở giá tham chiếu và giá xanh với số
lượng đứng giá lớn hơn. Chỉ báo STO tiếp tục giảm
mạnh ra khỏi vùng quá bán vì vậy áp lực bán trong
phiên tới sẽ giảm bớt. Thêm vào đó MACD vẫn nằm
phía trên đường tín hiệu là điểm tích cực. Tuy nhiên
đường MACD và đường tín hiệu bắt đầu có xu hướng
đi ngang cho thấy khả năng thị trường sẽ giằng co
trong các phiên tới. Tạm thời xu hướng điều chỉnh vẫn
duy trì và đường giá tạm thời nhận ngưỡng hỗ trợ 62
điểm. Dải Bollinger vẫn mở rộng lên phía trên là tín
hiệu tích cực cho xu thế hiện tại. Trong phiên tới,
đường giá sẽ vận động quanh ngưỡng 63 điểm với
giao dịch thận trọng.

67 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

Trung bình 59 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

57 điểm

65 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chiều nay 5/6 lúc 5h39' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,9% xuống 132,15
điểm, thấp nhất kể từ ngày 5/2. Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm do lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ
(Fed) sẽ sớm giảm quy mô chương trình nới lỏng tiền tệ (QE3). Các chuyên gia của Deutsche Bank dự báo
Fed có thể giảm 25 tỷ USD chương trình mua trái phiếu hàng tháng vào tháng 9 này. Trong khi chuyên gia
của Goldman Sachs cũng cho rằng Fed sẽ giảm QE3 trong thời gian tới. Chứng khoán Nhật Bản giảm mạnh
xuống mức thấp nhất 2 tháng khi bài phát biểu của thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe không đạt được kỳ vọng
của nhà đầu tư. Ông Abe vạch ra các biện pháp như thành lập các đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư và nâng
thu nhập trung bình mỗi năm thêm 3% nhưng chưa giải quyết được vấn đề cải cách thị trường lao động và
thuế doanh nghiệp khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Chứng khoán Australia giảm điểm sau khi số liệu
công bố ngày 5/6 cho biết GDP nước này chỉ tăng 0,6% trong quý I, thấp hơn mức dự báo 0,8% của thị
trường. Chứng khoán Trung Quốc giảm nhẹ sau khi chỉ số quản lý thu mua (PMI) trong ngành dịch vụ của
ngân hàng HSBC ngày 5/6 cho thấy ngành dịch vụ tăng trưởng thấp nhất gần 2 năm.
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Sau phiên bán mạnh trước đó, người cầm cổ đã bình tĩnh trở lại và lực cầu bắt đáy tăng lên trong phiên hôm
nay. Vn_index đã phục hồi ở ngưỡng hỗ trợ 510 điểm. Đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên, Vn-Index
ghi được 3.95 điểm lên 514.64 điểm. HNX-Index cũng phục hồi tương tự ở những phút cuối, ghi được 0.75
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Tạm thời ngưỡng 505 điểm với VN-Index và 62 điểm với HNX-Index là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho thị
trường. Khả năng có nhịp phục hồi ở ngưỡng này khá cao khi cầu tập trung ở vùng giá thấp khá tốt. Lực bắt
đáy sẽ tăng lên khi cả 2 chỉ số tiến về ngưỡng thấp hơn. Nhà đầu tư có thể canh mua lại ở các nhịp hỗ trợ
này. Tránh việc mua đuổi giá cao. 
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điểm lên 64.54 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì.

Sau vài phiên điều chỉnh, những cổ phiếu tăng nóng trong thời gian qua đã quay trở lại ở phiên nay với thanh
khoản khá tốt. Các mã tiêu biểu là REE, PET, HSG, DRC, CSM, BTP. Còn nhìn chung giao dịch cả sàn vẫn
khá thận trọng. Nhóm chứng khoán hôm nay lại thấy sự quay trở lại của SSI tuy nhiên thanh khoản sụt giảm
gần một nửa so với trung bình. Sự phục hồi ở phiên nay được đánh giá là nhịp phục hồi tất yếu và là sự vận
động của cung cầu tự nhiên. Sự tăng giá chỉ đến từ việc áp lực bán không còn lớn và người bán tạm nghỉ
ngơi. Trong khi sức cầu thì luôn chờ sẵn nhưng lực cầu phiên nay không mạnh và chỉ tập trung ở một nhóm
cổ phiếu. Nhìn nhận trực quan có thể thấy dòng tiền đang yếu đi. Những nhóm cổ phiếu đã tăng nóng trong
thời gian qua sẽ là nhóm mà dòng tiền rút ra nhiều nhất. Chính vì vậy áp lực ở nhóm này sẽ cao hơn. Tuy
nhiên, sẽ diễn ra sự phân hóa rõ ràng. Dòng tiền sẽ tập trung ở nhóm cổ phiếu chưa tăng trong thời gian qua
và có chỉ số tài chính tốt. Nhịp điều chỉnh của thị trường vẫn còn tiếp tục vài phiên nhưng sẽ không quá sâu
vì thanh khoản vẫn ở mức cao trong vài tuần qua và dòng tiền không phải một sớm một chiều mà rút ra khỏi
thị trường.

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.

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




