
S

THỨ SÁU
23/05/2014

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

Theo Cục Thống kê Hà Nội, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn trong tháng này
giảm 0,07% so với tháng 4 – đánh dấu tháng giảm thứ hai trong vòng 3 tháng qua. Còn
theo Cục Thống kê Tp.HCM, CPI của thành phố trong tháng 5 đã tăng 0,36% so với
tháng trước, sau khi giảm trong cả tháng 3 và tháng 4. Giá tiêu dùng của Tp.HCM đã
tăng 0,51% kể từ đầu năm và tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến lạm phát
trái chiều ở 2 thành phố lớn thể hiện chủ yếu qua nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống -
nhóm có quyền số lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI. So với tháng 4, giá mặt hàng
này giảm tới 0,57% tại Hà Nội, nhưng lại tăng 0,71% ở Tp.HCM.

CPI diễn biến trái chiều ở Hà Nội và TP.HCM 

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

Kim ngạch XNK Việt Nam-Hoa Kỳ đạt 14 tỷ USD DNC: SCIC đã thoái toàn bộ 57,38% vốn 

20 doanh nghiệp FDI chuyển giá hàng nghìn tỷ đồng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt 
Nam và các nước thuộc châu Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2012 đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 
xấp xỉ 19% so với cùng kỳ năm 2011. Theo đó, Việt Nam vẫn là nước xuất siêu sang thị 
trường này với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 13,4 tỷ USD và nhập khẩu đạt trên 4,6 tỷ 
USD, tăng lần lượt 20% và 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các quốc gia thuộc 
châu Mỹ có quan hệ thương mại với Việt Nam, Hoa Kỳ vẫn là đối tác thương mại lớn 
nhất với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2012 đạt 13,9 tỷ USD tăng 
20%. 

HVG đã nắm 61,21% vốn VTF và 74,89% vốn AGF

Tập đoàn Đại Dương: Doanh thu tăng gấp đôi, lợi
nhuận quý 1 chưa đến 1 tỷ đồng

HVG đã hoàn tất việc chào mua công khai 6 triệu cổ phiếu
AGF, tương ứng 23,48% vốn của AGF và 2,5 triệu cổ
phiếu VTF, tương ứng 5,58% vốn của VTF. Sau giao dịch,
HVG đã nâng sở hữu tại AGF từ 13.136.932 đơn vị, tỷ lệ
51,41% vốn, lên thành 19.136.932 đơn vị, tỷ lệ tăng
74,89% vốn, đồng thời nâng sở hữu tại VTF từ 23,26 triệu
đơn vị, tỷ lệ 55,63% vốn, lên thành 25,76 triệu đơn vị, tỷ lệ
61,21% vốn.

Ngày 16/5/2014, SCIC đã bán hết 1.262.250 cổ phiếu
tương đương 57,38% vốn của DNC như đã đăng ký trước
đó. Sau khi giao dịch được thực hiện, SCIC không còn
nắm giữ cổ phiếu DNC nào. Trong một tháng qua, giá cổ
phiếu DNC bình quân dao động trong biên độ 9.800 –
13.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 61.440
đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 695,1 triệu
đồng/phiên.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm đến cuối tháng Tư, ngành thuế đã
hoàn thành việc thanh tra tình trạng chuyển giá đối với 20 doanh nghiệp có vốn FDI. Số
tiền phải điều chỉnh ở 20 doanh nghiệp này lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Cụ thể hơn, cơ
quan thuế đã yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh về giá tăng 3.747 tỷ đồng. Ngoài ra,
20 đơn vị trong diện thanh tra cũng phải điều chỉnh giảm lỗ 759 tỷ đồng truy thu thuế

Doanh thu thuần của OGC quý 1 đạt 642 tỷ đồng, gấp 2
lần cùng kỳ 2013 nhờ mức tăng trưởng ấn tượng của
doanh thu bán hàng, đạt 349 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ
đạt 122,5 tỷ đồng. Việc tăng các chi phí trong kỳ, đặc biệt
là chi phí bán hàng khiến lợi nhuận của OGC sụt giảm
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Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 5 đạt gần 12 tỷ USD, trong đó, xuất
khẩu đạt 5,1 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 6,1 tỷ USD. So với nửa cuối tháng 4, xuất
khẩu nửa đầu tháng 5 giảm 29,9%, tương đương giảm 1,17 tỷ USD; nhập khẩu tăng
2,3%. Tuy nhiên so với nửa đầu tháng 4, nửa đầu tháng 5 giá trị xuất khẩu giảm 11,5%,
nhập khẩu giảm 4,4%. Xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2014 cũng giảm nhẹ (-2%) so với
cùng kỳ năm trước. XK của nhóm các ngành hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong
nửa đầu tháng 5 giảm mạnh so với nửa cuối tháng 4. Cụ thể: điện thoại các loại và linh
kiện giảm 473 triệu USD, dệt may giảm 217,6 triệu USD, giày dép các loại giảm 91,6
triệu USD, thủy sản giảm 96,7 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 90 triệu USD. 

Dow Jones 16,533.06

Nửa đầu tháng 5 chính thức nhập siêu 996 triệu USDSCR: Thương mại Đầu tư Thuận Thiên giảm sở hữu
xuống 11,79%

Trung Quốc: Sản suất tăng trưởng mạnh trong tháng 5

20 đơn vị trong diện thanh tra cũng phải điều chỉnh giảm lỗ 759 tỷ đồng, truy thu thuế
doanh nghiệp 230 tỷ đồng và xử phạt 12 tỷ đồng. Nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho hay,
20 doanh nghiệp này chủ yếu trong ngành da giày, dệt may tại 17 tỉnh, thành phố như
Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Phú Thọ...

là chi phí bán hàng khiến lợi nhuận của OGC sụt giảm.
Tập đoàn Đại Dương lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng (đạt
847 triệu đồng), lãi sau thuế dành cho cổ đông công ty mẹ
vỏn vẹn 538 triệu đồng, bằng 1/4 con số cùng kỳ. 

-3.67

S&P 500

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên đã bán
3.645.000 cổ phiếu SCR, trong khi mua vào 2.421.700 cổ
phiếu này. Như vậy, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư
Thuận Thiên đã bán ròng 1.223.300 cổ phiếu, qua đó
giảm sở hữu tại SCR từ 12,61% (18.930.679 cổ phiếu)
xuống còn 11,79% (17.707.379 cổ phiếu). Ngày giao dịch
thay đổi tỷ lệ sở hữu là 20/05/2014. Trong một tháng qua,
giá cổ phiếu SCR bình quân dao động trong biên độ 6.800
– 9.500 đồng/cp

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng giá sau biên bản cuộc họp Fed và BOE

Chỉ số sản xuất của Trung Quốc lên mức cao nhất trong 5 tháng, phản ánh, nền kinh tế
đang dần ổn định nhờ chính phủ nỗ lực hạn chế suy thoái. PMI sản xuất sơ bộ của
Trung Quốc tăng lên 49,7 điểm trong tháng 5 so với 48,1 điểm của tháng 4 và cao hơn
so với ước tính của các chuyên gia phân tích. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm dưới
ngưỡng tăng trưởng - suy yếu là 50 điểm. Kinh tế Trung Quốc đang xuất hiện một số
dấu hiệu của sự ổn định, một phần là nhờ kết quả của các gói kích thích nhỏ gần đây và
việc hạ thấp lãi suất. Tuy nhiên, rủi ro suy thoái vẫn còn, đặc biệt là trên thị trường bất
động sản. 
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Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Aanh (BOE) cho biết, một số quan chức ngân hàng
ngày càng tự tin hơn về triển vọng của việc tăng lãi suất. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) lại thảo luận về một số phương pháp thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy
nhiên, Fed vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ sử dụng công cụ nào. Bảng Anh
tăng lên 1,6899 USD/GBP và ghi nhận mức giá cao nhất kể từ ngày 8/5 theo FactSet.
USD tăng so với yên, giao dịch ở 101,44 JPY/USD. 

17.68

-8.28 4,460.75
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

541.73

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 541,73 điểm, giảm 2,15 điểm (-0,40%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 130,117 triệu đơn vị, trị giá 1.908,04 tỷ đồng.
Toàn sàn có 82 mã tăng, 145 mã giảm và 73 mã đứng giá. Cuối phiên
giao dịch áp lực bán tăng lên khá mạnh và khiến nhiều cổ phiếu trụ cột
đồng loạt giảm giá và khiến chỉ số VN-Index đảo chiều giảm điểm. Các
cổ phiếu như VIC, VCB, STB, MSN, FPT… đều đã chìm trong sắc đỏ.
SSI giảm 300 đồng xuống 23.100 đồng/CP và khớp lệnh hơn 3,7 triệu
đơn vị. HAG giảm tới 700 đồng xuống 24.300 đồng/CP và khớp lệnh
2,29 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 74 57 điểm giảm 0 99 điểm ( 1 31%) Tổng
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,9 triệu đơn vị và bán ra 9,4
triệu đơn vị, trong đó mã VND được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.116.000 đơn vị (chiếm 54,3% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
bán ra 320.000 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 3.849.200 cổ
phiếu và bán ra 917.100 cổ phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên
HNX bán ra nhiều nhất với 475.400 đơn vị (chiếm 5,0% tổng khối
lượng giao dịch).

HNX-Index đứng ở mức 74,57 điểm, giảm 0,99 điểm (-1,31%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 86,070 triệu đơn vị, trị giá 719,43 tỷ đồng.
Toàn sàn có 71 mã tăng, 154 mã giảm và 147 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có 4 mã tăng giá là VND, TCT, LAS
và PLC. Trong khi đó, các cổ phiếu như ACB, VCG, SHB, PVX, SCR…
đã đồng loạt giảm giá. SHB giảm 300 đồng xuống 8.900 đồng/CP và
khớp lệnh 9,5 triệu đơn vị. PVX và SCR đều khớp lệnh trên 8 triệu đơn
vị. KLS giảm 200 đồng xuống 10.500 đồng/CP và cũng khớp lệnh 7,58
triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giảm nhẹ sau chuỗi tăng điểm liên tiếp, Vn-Index để
mất 2.15 điểm xuống 541.73 điểm. Khối lượng giao
dịch tăng mạnh so với phiên trước đó đạt hơn 122 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt gần 1600 tỷ
đồng. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử với 145 mã giảm
giá. Cây nến đỏ thân ngắn phiên nay nằm sát dải giữa
của Bollinger cho thấy trạng thái thận trọng của nhà
đầu tư. Cùng với đó dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại thể
hiện biến động giằng co trong các phiên tới. Bên cạnh
đó MACD và RSI cũng đi ngang thể hiện xu thế không
rõ ràng. Điểm tích cực là MFI tiếp tục tăng mạnh là tín
hiệu cho thấy dòng tiền đang vào thị trường. Hiện tại
STO vẫn đang trong vùng quá mua nên áp lực bán ra
trong các phiên tới vẫn chưa dừng lại. Dự báo phiên
cuối tuần, khả năng thị trường tiếp tục điều chỉnh với
ngưỡng kháng cự 550 điểm. 
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515 điểm

550 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Yếu

Giảm nhẹ sau chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp, HNX-
Index để mất 0.99 điểm, tương đương giảm 1.31%
xuống 74.57 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng so với
phiên trước đó với khối lượng giao dịch đạt hơn 84
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 700
tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao trong hơn 1 tháng 
gần đây. Hiện tại các tín hiệu kỹ thuật đều cho thấy áp
lực điều chỉnh đang hiện hữu. Chỉ báo STO đang trong
vùng quá mua, bên cạnh đó dải Bollinger đang đối diện
dải giữa của Bollinger tại vùng 75-76 điểm nên áp lực
bán ra trong các phiên tới sẽ tăng lên. Dải Bollinger
hiện tại đang co hẹp lại cho thấy thị trường sẽ biến
động giằng co trong biên độ hẹp. Tâm lý thận trọng vẫn
duy trì. 

78 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á có phiên tăng đầu tiên trong vòng 5 phiên sau khi biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ
Liên bang cho thấy nguy cơ lạm phát tại Mỹ vẫn thấp và khi chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc được
công bố cao hơn dự đoán. Lúc 13h27 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng
1,2% lên 140,40 điểm, hướng tới phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Chỉ số này đã giảm 4 phiên trước, mất
tổng cộng 1,3%. Thị trường đi lên sau khi số liệu cho thấy chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc trong
tháng 5 tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng, ám chỉ nền kinh tế lớn nhất Châu Á này đang ổn định trở lại
sau khi chính phủ có hành động để ngăn chặn đà giảm tốc. Chứng khoán cũng được hỗ trợ sau khi biên bản
cuộc họp của Fed công bố vào đêm trước cho thấy họ mới chỉ xem xét đến các lựa chọn cho việc tăng lãi suất
chứ chưa có quyết định cụ thể nào. Thị trường tăng trên diện rộng, với chứng khoán Trung Quốc tăng 0,3%,
chứng khoán Hồng Kông tăng 0,6%, chứng khoán Đài Loan tăng 1,2%. Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản
tăng 1,7%, chứng khoán Hàn Quốc và New Zealand cùng tăng 0,4%, chứng khoán Australia tăng 1%.
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Đà tăng chuỗi 4 phiên liên tiếp tạm chững lại bằng một phiên giảm nhẹ. Chốt phiên Vn-Index để mất 2.15 điểm
xuống 541.73 điểm, HNX-Index giảm 0.99 điểm xuống 74.57 điểm. Điểm tích cực ở phiên nay là thanh khoản
tăng khá tốt ở phiên giảm điểm này cho thấy cầu giá thấp vẫn duy trì. 
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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

HSX chốt phiên với 82 mã tăng, 145 mã giảm. HNX có 71 mã tăng, 154 mã giảm. Các cổ phiếu giảm sàn đa số
thuộc về những mã đầu cơ. Sóng đầu cơ mới đón nhận đợt xả đầu tiên và có thể thấy, blue-chips luôn làm nền 
cho các hoạt động giao dịch kiểu này. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, GAS, BVH tăng điểm là nguyên
nhân chính giúp chỉ số tránh sụt giảm sâu. Còn lại đồng loạt các mã penny và midcap giảm điểm, thậm chí khá
nhiều mã giảm mạnh. Nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào tích cực trong phiên chiều nay, đặc biệt là tại rổ
VN30. Gần 2,34 triệu cổ phiếu đã được mua vào, chiếm 17% lượng giao dịch khớp lệnh của rổ. Độ rộng của
VN30 rất hẹp với 5 mã tăng, 23 mã giảm, nghĩa là khối ngoại có điều kiện mua khá tốt. Trên sàn HSX, nếu chỉ
tính riêng các giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài tăng mua khoảng 7% về khối lượng và 14% về giá
trị. Lượng vốn vào ròng đạt 57 tỷ đồng và VN30 đóng góp 35,3 tỷ đồng. Sự gia tăng quy mô giao dịch của khối
ngoại phiên nay chủ yếu tập trung vào giao dịch thỏa thuận là chủ yếu. Đây là phiên bán ròng thứ 2 liên tiếp
của khối ngoại. Với mức hồi khá tốt ở nhiều cổ phiếu, đặc biệt là những mã được khối ngoại mua nhiều trong
đợt giảm vừa qua, mức tăng tối thiểu khoảng 10% là nguyên nhân khối ngoại quay sang chốt lời. Bên cạnh đó,
tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn này chưa thực ổn định. Nếu đón nhận lực cầu ít hơn từ khối ngoại cũng sẽ là
nguyên nhân khiến nhà đầu tư thận trọng hơn và giao dịch giằng co là xu thế chủ đạo trong các phiên tới. 

Tín hiệu quá mua của STO đã xuất hiện trên cả 2 đồ thị của 2 sàn. Do đó, áp lực bán ra trong các phiên tới sẽ
tăng lên tại vùng 550 điểm với Vn-Index và 76 điểm với HNX-Index. Bên cạnh đó, việc khối ngoại co hẹp quy
mô giao dịch cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư trong các phiên tới. Giai đoạn hiện tại, chúng tôi
khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, và nên giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tăng điểm tới. 

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.




