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Theo đó, 11.155.532 cổ phiếu S96, tương đương tổng giá
trị 111,56 tỷ đồng sẽ chính thức bị hủy niêm yết từ ngày
30/5. Ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là ngày 29/5.
Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối

REE đã mua 12,5 triệu cổ phiếu TBC trong ngày
26/5/2014 bằng giao dịch thỏa thuận. Sau khi mua thêm,
REE chính thức thành cổ đông có sở hữu đa số với khối
lượng cổ phần nắm giữ tại TBC gần 37 triệu đơn vị, tương
đương 58,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của
TBC. Cách đây gần 2 tuần, REE cho biết công ty đang
đàm phán mua cổ phiếu TBC từ Chứng khoán HSC (mã
HCM) với số lượng cổ phiếu 12,5 triệu đơn vị. 

FCM đăng ký chào bán 14,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông
hiện hữu và cán bộ công nhân viên, qua đó sẽ tăng vốn
điều lệ lên 410 tỷ đồng. Mục đích đợt phát hành nhằm tài
trợ cho dự án đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị để nâng
cao năng lực sản xuất; xây dựng xưởng cát nhân tạo; đầu
tư Dự án Khu dịch vụ và thương mại Ngũ Động Sơn và
mở rộng nhà máy; tăng tỷ lệ vốn góp tại CTCP Fecon Nghi
Sơn và bổ sung vốn lưu động.

TCT Đường sắt VN vừa chấp thuận phương án do Ban Kinh doanh - Vận tải trình về
việc điều chỉnh giá vé vận tải hành khách đường sắt sau hè. Theo đó, từ ngày 4/9, giá
vé tàu Thống Nhất sẽ giảm 12% so với trước đó (bằng giá vé cùng kỳ năm 2013). Giá
vé giường nằm cứng và mềm điều hòa cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp Loại vé ghế

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nhà máy gang thép hiện đại nhất Việt Nam ra lò mẻ gang đầu tiênFCM chuẩn bị chào bán 14,2 triệu cổ phiếu bằng mệnh
giá

Từ tháng 9 sẽ giảm 12% giá vé tàu Thống Nhất

Sau thời gian dài chuẩn bị cho sản xuất, mẻ gang đầu tiên của Nhà máy Gang thép Việt-
Trung đã chính thức ra lò ngày 26/5. Theo công suất thiết kế của nhà máy, mỗi mẻ gang 
kéo dài 30 đến 45 phút, với trọng lượng 120 tấn. Trung bình một ngày có thể cho ra lò 
từ 12 đến 13 mẻ gang, dự kiến đạt khối lượng 1.500 tấn/ngày. Dự án xây dựng Nhà 
máy gang thép Lào Cai được được cấp giấy chứng nhận đầu tư và chính thức khởi 
công xây dựng vào đầu năm 2011. Dự án có tổng vốn đầu tư 337 triệu USD, trong đó 
Việt Nam góp 55%. Đây là dự án vốn đầu tư liên doanh giữa Tập đoàn Gang thép Côn 
Gang và Tổng công ty Thép Việt Nam.

REE tiếp tục mua thêm 12,5 triệu cổ phiếu Thủy điện
Thác Bà

S96 bị hủy niêm yết từ ngày 30/5
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Hàng dệt may Việt Nam đạt kim ngạch XK 4 tháng/2014 gần 6 tỷ USD, tăng mạnh
21,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác lớn nhất NK hàng dệt may
của Việt Nam với kim ngạch đạt 2,95 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước và
chiếm hơn 49% tổng kim ngạch XK nhóm hàng này của cả nước. XK hàng dệt may của
Việt Nam trong 4 tháng qua sang EU đạt 830 triệu USD, tăng 24,6%; Nhật Bản đạt 784
triệu USD, tăng 13%; và Hàn Quốc: 571 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2013.
Hàng dệt may XK của Việt Nam sang UAE chỉ chiếm khoảng 1,4% tổng kim ngạch NK
nhóm hàng này của UAE

Xuất khẩu dệt may đạt gần 6 tỷ USD

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

(Cập nhật 17h15' ngày 27/05/2014)

4,522.36

Trang 1

9,920.97

14,636.52

ECB sẽ thận trọng theo dõi tỷ giá ngoại hối, động lực tín dụng và ở trong tư thế sẵn
sàng hành động nếu có dấu hiệu tiêu cực về lạm phát. Euro tăng so với USD, giao dịch
ở 1,3644 USD/EUR. Dự báo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện một
chính sách nào đó trong cuộc họp ngày 5/6 tới đây đã kéo giảm giá của euro trong vài
tuần qua. Những bình luận của chủ tịch ECB Mario Draghi trong ngày 26/5 cũng khẳng
định dự báo này. Chỉ số đô la ICE giảm xuống 80,285 điểm. USD ổn đinh giá so với yên,
ở 101,9 JPY/USD.
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Euro tăng sau phát biểu của chủ tịch ECB

Trung Quốc sẽ nới lỏng tiến trình xem xét các dự án đầu tư của doanh nghiệp nước
ngoài, thông qua việc thay đổi cơ chế từ ngày 17/6 tới. Bên cạnh đó, Ủy ban Cải cách
và Phát triển Quốc gia (NDRC) Trung Quốc cho biết, công tác kiểm duyệt về an ninh đối
với các dự án đầu tư nước ngoài cũng sẽ được tăng cường. Từ lâu, tiến trình xem xét
của Trung Quốc đối với các dự án đầu tư nước ngoài rất kỹ càng và mất nhiều thời
gian, nhằm bảo vệ an ninh kinh tế và lợi ích chung. Song, theo cơ chế mới, các dự án
đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, không nằm trong danh mục hướng dẫn đầu tư
nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp, chỉ cần đăng ký trước khi tiến hành đầu tư.

8.04

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối
với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013, thuộc diện hủy
niêm yết theo quy định tại điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị
định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ.

-6.91

S&P 500

HĐQT Công ty dự kiến sẽ trình ĐHCĐ phương án phát
hành cổ phần cho cổ đông tỷ lệ 1:1 để tăng vốn lên gấp
đôi. Như vậy, với vốn điều lệ hiện nay là 740 tỷ đồng, nếu
phát hành thành công, KLF sẽ có vốn điều lệ là 1.480 tỷ
đồng. Việc huy động vốn này nhằm mục đích tài trợ vốn
tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Tập đoàn FLC trong
việc đầu tư dự án FLC Complex 36 Phạm Hùng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Từ 1/6, biển số xe ô tô, mô tô tại Hà Nội gồm ký hiệu 29, 30, 31, 32, 33 và 40; tại Tp.
HCM mã số 41 và từ 50- 59. Cùng với quy định mã ký hiệu biển số ôtô, xe máy của các
địa phương, thông tư cũng quy định biển số xe máy điện gồm nhóm số ký hiệu địa
phương + MĐ (ký hiệu sê ri đăng ký)+ số thứ tự đăng ký có 5 chữ số. Các cơ quan cấp
đăng ký xe gồm: Cục CSGT đường bộ - đường sắt; Phòng CSGT, Phòng CSGT đường
bộ - đường sắt Công an các địa phương; Công an cấp huyện (cấp biển số xe mô tô, xe
gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú
tại địa phương).

Dow Jones 16,606.27

Từ 1/6, biển số ôtô, xe máy tại Hà Nội thêm đầu 40KLF xin tăng vốn điều lệ lên 1.480 tỷ đồng

Trung Quốc thay đổi cơ chế xét duyệt đầu tư nước ngoài

vé giường nằm cứng và mềm điều hòa cũng sẽ được điều chỉnh phù hợp. Loại vé ghế
cứng thường và ghế cứng điều hòa được giảm 10% để thu hút hành khách có thu nhập
thấp. TCT Đường sắt VN đã chỉ đạo 2 Công ty vận tải hành khách đường sắt điều chỉnh
giá vé tàu địa phương theo nguyên tắc như tàu khách Thống Nhất nhưng linh hoạt hơn.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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63.19

4,185.81

6,801.19
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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

HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 76 85 điểm tăng 1 97 điểm

VN-Index dừng lại ở mức 552,75 điểm, tăng 8,69 điểm (1,60%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 127,183 triệu đơn vị, trị giá 1.735,57 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 5,45 triệu đơn vị, giá trị 156 tỷ đồng.
VN30-Index tăng 9,63 điểm (+1,62%), lên 605,87 điểm. Toàn sàn có
194 mã tăng, 46 mã giảm và 60 mã đứng giá. Phiên hôm nay, các cổ
phiếu thuộc nhóm chứng khoán như SSI, AGR, HCM, BSI, KLS, BVS,
SHS, VND… đều tăng rất mạnh. Trong đó, KLS, BVS, SHS… đã được
kéo lên mức giá trần và giao dịch rất mạnh. Khép phiên giao dịch, KLS
khớp lệnh tới 8,48 triệu đơn vị. SHS khớp 5,19 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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127,182,990

1,735.57
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

552.75
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Giá trị (tỷ đồng)
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 76,85 điểm, tăng 1,97 điểm
(2,63%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 93,305 triệu đơn vị, trị giá
860,44 tỷ đồng. Toàn sàn có 166 mã tăng, 53 mã giảm và 148 mã
đứng giá. Với sắc tím xuất hiện ở VCG và nhiều mã chứng khoán khác
KLS, SHS, BVS... đà tăng trên sàn này mạnh hơn nhiều trên HOSE.
Thanh khoản cũng tăng mạnh so với các phiên gần đây. PVX cũng
tăng 400 đồng (+8,0%), lên 5.400 đồng, dù có lúc đã lên mức trần
5.500 đồng. Đây là mã có khối lượng khớp lớn nhất thị trường với hơn
11,7 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,5 triệu đơn vị và bán ra 5 triệu
đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua vào 3.006.900 cổ phiếu và bán ra
1.065.500 cổ phiếu, trong đó mã VND bị khối ngoại trên HNX bán ra
nhiều nhất với 372.100 đơn vị (chiếm 18,4% tổng khối lượng giao
dịch).

1.97

TỔNG QUAN GD NĐTNN

166

53

37

860.44

93,305,029

7,504,710
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau 3 phiên giao dịch lình xình với thanh khoản thấp thì
ở phiên nay sức cầu dường như mạnh mẽ hơn với độ
rộng tăng điểm khá tốt về cuối phiên. Vn-Index chốt
phiên ở mức cao nhất trong ngày, tăng 8.69 điểm lên
552.75 điểm. Thanh khoản cũng tăng mạnh với khối
lượng giao dịch đạt hơn 120 triệu đơn vị, tương đương
giá trị giao dịch đạt hơn 1600 tỷ đồng. Với phiên hôm
nay, đường giá đã vượt dải giữa của Bollinger thành
công và khá thuyết phục. Bên cạnh đó MACD cắt lên
trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với đường
này. Chỉ báo MFI cũng phục hồi nhẹ là tín hiệu cho thấy
dòng tiền gia tăng vào thị trường. Tín hiệu break out
khỏi ngưỡng kháng cự này sẽ được test lại trong phiên
tới để chắc chắn hơn về đà tăng điểm còn tiếp tục.
Trong phiên tới, Vn-Index sẽ test lại ngưỡng 550 điểm,
nếu thành công cùng với thanh khoản tốt thì xu thế tăng
điểm còn tiếp tục. 
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Phục hồi mạnh về cuối phiên với độ rộng tăng điểm khá
tốt, HNX-Index tăng 1.97 điểm, tương đương 2.63% lên
76.85 điểm. Với phiên tăng mạnh hôm nay, HNX-Index
vượt dải giữa của Bollinger thành công với thanh khoản
tăng khá tốt, khối lượng giao dịch phiên nay đạt hơn 90
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 860
tỷ đồng, tăng hơn 100% so với phiên trước đó. Đây là
tín hiệu tích cực sau 3 phiên giao dịch lình xình. Tín
hiệu bên HNX khá tích cực với MACD tiếp tục cắt lên
trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách với đường
này. Bên cạnh đó MFI đang tăng mạnh cho thấy dòng
tiền tiếp tục vào thị trường. Hiện tại dải Bollinger vẫn co
hẹp lại chưa mở đường cho xu thế tăng giá trở lại. Tuy
nhiên, đà phục hồi của chỉ số còn tiếp tục trong phiên
tới, dự kiến HNX-Index sẽ test lại ngưỡng 76 điểm
trong phiên tới. 

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

515 điểm

550 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Diễn biến khá tích cực trên cả 2 sàn khi lực cầu vào mạnh mẽ hơn trong đầu giờ chiều đã giúp đà tăng điểm
mở rộng đến cuối phiên. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên với thanh khoản cải
thiện. Cả 2 chỉ số đã bứt phá thành công ngưỡng kháng cự quan trọng, tuy nhiên cần phải mất một vài phiên
nữa để test lại ngưỡng này. Do đó, chúng tôi chưa xác nhận xu thế tăng điểm trở lại. 
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Giao dịch cả 2 sàn ở phiên sáng nay khá lình xình với việc tăng giá chỉ xuất hiện ở một số mã thanh khoản ở

Chứng khoán Châu Á giao dịch quanh mức cao nhất vòng 6 tháng khi thị trường Nhật Bản tăng trong khi một
số thị trường lớn khác trong khu vực giảm. Thị trường biến động nhẹ khi phần lớn các nhà đầu tư đang đứng
ngoài thị trường chờ số liệu niềm tin người tiêu dùng và đơn hàng lâu bền của Mỹ để đánh giá về sức khỏe
của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chứng khoán Châu Á đã hồi phục với mức tăng 8,8% tính đến phiên hôm
qua sau khi xuống mức thấp nhất vào tháng 2 năm nay do hy vọng kinh tế Mỹ có thể kháng cự được việc Cục
Dự trữ Liên bang giảm kích thích và các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc sẽ có biện pháp để thúc
đẩy tăng trưởng. Trong khu vực, chứng khoán Nhật Bản tăng 0,4% khi đồng Yên tiếp tục đứng ở mức thấp
nhất trong 1 tuần rưỡi. Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc giảm 0,6%, chứng khoán New Zealand giảm
0,2%, chứng khoán Trung Quốc giảm 0,3%, chứng khoán Singapore giảm 0,2%.
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Trang 4

Giao dịch cả 2 sàn ở phiên sáng nay khá lình xình với việc tăng giá chỉ xuất hiện ở một số mã, thanh khoản ở
phiên sáng cũng khá thấp. Thị trường chỉ thực sự chuyển biến mạnh mẽ khi chuyển sang phiên buổi chiều.
Lực cầu ồ ạt vào thị trường ngay từ đầu giờ chiều với khối lượng khớp rất lớn, những lệnh này được đánh giá
là của tổ chức. Và thông thường đây sẽ là tín hiệu của sóng mới. Do đó, nhà đầu tư cũng đồng loạt mua vào
khiến sắc xanh bao phủ cả bảng điện tử. Nhiều mã có tính đầu cơ cao còn tăng trần như LCG, HQC,…Bên
sàn Hose, đồng loạt các nhóm cổ phiếu tăng giá, trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn BVH được chú ý khi tăng
sát trần. Ở phiên nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán là nhóm được lưu ý khi tăng tốt so với thị trường chung
như HCM, SSI, KLS, BVS, SHS…Phiên tăng mạnh hôm nay khá bất ngờ và dòng tiền biến chuyển một cách
mạnh mẽ và đột ngột. Do đó, dòng tiền này cần được thử thách lại trong phiên kế tiếp. Nếu trong phiên tới,
ngưỡng 550 điểm vẫn được giữ trên Hose với thanh khoản tốt thì xu thế tăng điểm lại được xác nhận. Ngược
lại, nếu đà bán gia tăng mạnh mà lực cầu không giữ được trong vài phiên tới thì đây là tín hiệu break out giả.
Tuy nhiên, nhìn nhận về tâm lý và lực cầu ở phiên nay khá tốt. Hiện tại, không có thông tin vĩ mô mới nào hỗ
trợ thị trường. Do đó, chúng tôi chưa nghiêng về xu thế nào, xác suất cho tăng giá và đi ngang là 50/50.

Với phiên hôm nay, khá nhiều người cầm tiền đã sốt ruột. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa xác nhận xu thế tăng
giá trở lại. Thị trường cần một vài phiên nữa test lực cung và cầu tại vùng giá 550 điểm. Thanh khoản chưa
thực sự ổn định là cơ sở cho nhà đầu tư giữ trạng thái thận trọng với thị trường. 

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.




