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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam trong tháng 5
ước đạt đạt 240,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 13,5% so với
cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ đạt 1,18 triệu tỷ
đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ
tăng 5,5%. Trong số này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
của khu vực kinh tế nhà nước đạt 115,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6%, kinh tế ngoài nhà
nước đạt 1.020,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43
nghìn tỷ đồng, tăng 23%.

5 tháng: Tổng mức bán lẻ đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 11% 

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

Đến giữa tháng 5, Việt Nam bội chi ngân sách 44.800 tỷ đồngVHG: Quý 1 lãi 4,3 tỷ đồng, EPS vỏn vẹn 116 đồng/cổ
phiếu

Suất siêu 5 tháng đạt 1,65 tỷ USD, cao hơn ước tính ban đầu 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 
giữa tháng 5 ước đạt 326.100 tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm. Trong số này, thu nội 
địa 226.900 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán năm; thu từ dầu thô 42.600 tỷ đồng, bằng 
49,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 55,3 nghìn tỷ đồng, bằng 
35,9%. Tổng chi NSNN từ đầu năm đến ngày 15/5 ước đạt 370.900 tỷ đồng, bằng 
36,8% dự toán năm. Tính đến giữa tháng 5, Việt Nam ghi nhận mức bội chi ngân sách 
khoảng 44.800 tỷ đồng, trong khi mức thâm hụt được Quốc hội thông qua cho cả năm 
2014 là 224.000 tỷ đồng.

GMD: Nóng chia thưởng CP, kế hoạch LNTT 600 tỷ
đồng nhờ Gemadept Tower

KSS: Lãi vay và hoạt động khác kéo lợi nhuận quý 1
giảm sâu

Năm 2013, GMD đạt 2.528,4 tỷ đồng doanh thu, lợi
nhuận trước thuế đạt 205,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế
đạt gần 204 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông
công ty mẹ đạt 192,2 tỷ đồng. GMD chia cổ tức bằng tiền
mặt tỷ lệ 12%/mệnh giá. Tuy nhiên, thời gian chia cổ tức
chưa được biết. Năm 2014, GMD đặt kế hoạch doanh thu
2.650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Năm nay
GMD tiếp tục nhiệm vụ thực hiện tái cấu trúc tập đoàn. 

Doanh thu thuần quý 1 của VHG đạt 36,7 tỷ đồng, tăng 6
tỷ đồng so với cùng kỳ 2013. Biên lãi gộp đạt 20% trong
khi cùng kỳ 2013 chỉ đạt 1% (lãi gộp đạt 7,2 tỷ đồng so
với 0,3 tỷ đồng cùng kỳ). Kết quả riêng quý 1 VHG lãi
ròng 4,3 tỷ đồng, EPS đạt 116 đồng/cổ phiếu. Kết quả
kinh doanh chưa thực sự cao trong quý 1, tuy nhiên so
với khoản lỗ gần 10 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, đây là
một tiến bộ đáng ghi nhận. 

Trong 4T2014, Việt Nam đã xuất siêu 2 tỷ USD. Cộng với con số ước tính nhập siêu
400 triệu USD trong tháng 5, cán cân thương mại của Việt Nam trong 5T2014 vẫn
thặng dư 1 65 tỷ USD bằng 2 8% tổng kim ngạch hàng hóa XK Trong tháng 5 kim

Doanh thu thuần của KSS trong quý 1 đạt 51.5 tỷ đồng,
tăng mạnh 133% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng
tăng mạnh tới 212% khiến lợi nhuận gộp còn 21 tỷ đồng
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Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tính tăng 5,9% so với cùng kỳ
năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với
cùng kỳ năm 2013 (cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với mức tăng của cùng kỳ năm
trước). Trong 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của ngành dệt may dẫn đầu các ngành
công nghiệp với mức tăng 21,1%; tiếp đến là sản xuất xe có động cơ; sản xuất da và
các sản phẩm có liên quan; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết
bị); sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học; sản xuất giấy và các sản phẩm
từ giấy; sản xuất trang phục.

Dow Jones 16,675.50

Tồn kho 4 tháng đầu năm tăng 12,6%GMD đặt kế hoạch lãi gấp 3 lần năm trước 

Nợ xấu của Trung Quốc năm nay sẽ cao kỷ lục

thặng dư 1,65 tỷ USD, bằng 2,8% tổng kim ngạch hàng hóa XK. Trong tháng 5, kim
ngạch hàng hóa XK ước đạt 12 tỷ USD, giảm 8,2% so với tháng trước nhưng tăng
3,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5T2014, kim ngạch hàng hóa XK ước đạt
58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch hàng hóa NK tháng 5
ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm
trước. Tính chung 5T2014, kim ngạch hàng hóa NK ước đạt 56,8 tỷ USD, tăng 9,6% so
với cùng kỳ năm 2013.

tăng mạnh tới 212%, khiến lợi nhuận gộp còn 21 tỷ đồng,
tương ứng với tỷ suất lãi gộp biên chỉ đạt 41%, giảm hơn
15% so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay trong kỳ của KSS tăng
đột biến lên hơn 11 tỷ đồng. KSS còn ghi nhận gần 6.5 tỷ
đồng lỗ từ hoạt động khác khiến LNST của cổ đông công
ty mẹ chỉ còn 1.79 tỷ đồng, giảm 69% so cùng kỳ.

15.66

S&P 500

ĐHCĐ thường niên 2014 của CTCP Đại lý liên hiệp vận
chuyển (Gemadept - GMD) vừa thông qua kế hoạch kinh
doanh với lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng gần gấp
3 lần so với hơn 205,5 tỷ đồng đạt được trong năm 2013.
Hết quý I/2014, GMD đạt gần 614,5 tỷ đồng doanh thu
thuần hợp nhất, 50,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp
nhất. Công ty đã đi được gần một nửa chặng đường của
cả năm 2014.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Kinh tế Mỹ trên đà phục hồi mạnh mẽ

Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc dự báo tăng lên mức cao
nhất kể từ năm 2009 sau khi việc chậm thanh toán các khoản nợ lên mức cao nhất
trong vòng 5 năm, cho thấy khách hàng vay tiền đang phải vật lộn trong bối cảnh kinh
tế suy thoái. Tính đến cuối năm 2013, nợ quá hạn của 10 tổ chức tín dụng lớn nhất
Trung Quốc đang ở 588 tỷ nhân dân tệ (94 tỷ USD), tăng 21% so với năm trước đó, lên
mức cao nhất kể từ năm 2009. Sự gia tăng các khoản chậm trả cho thấy các các khoản
lỗ do nợ xấu của ngân hàng sẽ lớn hơn trong những tháng tới khi kinh tế yếu hơn khiến
doanh thu của các công ty giảm
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Kinh tế Mỹ cũng đón nhận các số liệu tích cực khác như giá nhà tăng cao trong tháng 3
và ngành dịch vụ - hiện đang thống trị nền kinh tế - phát triển với tốc độ chóng mặt
trong tháng 5. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, số đơn hàng hóa lâu bền tháng 4 tăng 0,8%
sau khi tăng 3,6% trong tháng 3. Nhu cầu mua hàng hóa phục vụ quân sự, các đơn
hàng sản phẩm kim loại đúc, phương tiện giao thông, thiết bị điện và đồ gia dụng đều
tăng mạnh. Niềm tin tiêu dùng của Mỹ tháng 5 tăng lên 83 điểm từ 81,7 điểm của tháng
4. Chỉ số PMI dịch vụ sơ bộ tăng lên 58,4 điểm trong tháng 5 so với 55 điểm của tháng
4
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index dừng lại ở mức 557,34 điểm, tăng 4,59 điểm (0,83%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 108,024 triệu đơn vị, trị giá 1.543,87 tỷ đồng.
Toàn sàn có 103 mã tăng, 98 mã giảm và 99 mã đứng giá. Cuối phiên
giao dịch, nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như STB, HSG, MSN,
GAS… đã tăng giá mạnh và giúp nới rộng sắc xanh của chỉ số VN-
Index. Trong đó, GAS tăng 1.000 đồng lên 94.000 đồng/CP. STB tăng
tới 1.200 đồng lên 20.000 đồng/CP và khớp lệnh hơn 4,3 triệu đơn vị.
GMD vẫn tăng kịch trần và trắng bên bán. Ở chiều ngược lại, các cổ
phiếu như CII, VIC, VNM, KDC… vẫn chìm trong sắc đỏ. CII giảm 300
đồng xuống 19.500 đồng/CP và khớp lệnh 1,96 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 77 18 điểm tăng 0 33 điểm (0 43%) Tổng

NHẬN ĐỊNH  

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

1,312,500

75.80

TỔNG KL

MUA 9,913,050

BÁN 4,376,440 219,500

479.22

50,641,187

TỔNG QUAN GD NĐTNN

91

116

53

-0.58

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,7 triệu đơn vị và bán ra 4,6
triệu đơn vị, trong đó mã VCB được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 467.640 đơn vị (chiếm 55,1% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 875.300 cổ phiếu và bán ra 777.210 cổ phiếu,
trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
450.000 đơn vị (chiếm 6,0% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua
vào 208.800 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 77,18 điểm, tăng 0,33 điểm (0,43%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 70,327 triệu đơn vị, trị giá 673,15 tỷ đồng.
Toàn sàn có 102 mã tăng, 109 mã giảm và 154 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như ACB, KLS,
VCG, PVS… đã đồng loạt tăng giá và giúp chỉ số HNX-Index nhích lên
trên mốc tham chiếu. Trong đó, KLS tăng tới 300 đồng lên 11.900
đồng/CP và khớp lệnh hơn 6,66 triệu đơn vị. Trong khi đó, các cổ
phiếu như PVX, SCR, SHB, VND, NTP… lại lùi xuống dưới mốc tham
chiếu. PVX giảm 100 đồng xuống 5.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh
nhất sàn HNX, đạt hơn 9,77 triệu đơn vị.


