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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

Việt Nam thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với AnhINN: SCIC đăng ký bán hết 1.518.750 cổ phiếu

Bình Định thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Tân

Chiều ngày 28/5, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Quốc 
Vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Hugo Swire. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã 
trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Anh trong thời 
gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên giữa hai bên như chính trị - ngoại giao, kinh 
tế - thương mại- đầu tư, giáo dục và đào tạo...Hai bên nhất trí quan hệ Đối tác chiến 
lược giữa hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đang ngày 
càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hai bên đánh giá cao cơ chế Đối thoại chiến lược Việt 
Nam - Anh thời gian qua và nhất trí sẽ tiến hành Đối thoại chiến lược Việt Nam – Anh 
lần thứ tư trong năm 2014 tại Hà Nội.

FLC: Lợi nhuận 6 tháng ước đạt 144 tỷ đồng

Lỗ 3 năm liên tiếp, MIC bị hủy niêm yết từ 23/6 

quý II/2014, FLC ước đạt 100 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất,
gấp hơn 2 lần lợi nhuận hợp nhất quý I/2014. Lũy kế 6
tháng cả năm, lợi nhuận của FLC ước đạt 144 tỷ đồng.
Hiện tại, FLC đang có vốn điều lệ 1.540 tỷ đồng. Như vậy,
thu nhập trên mỗi cổ phần là 930 đồng cho 6 tháng đầu
năm. Đại diện FLC cho biết, kế hoạch lợi nhuận cả năm
đạt 350 tỷ đồng công bố trước đó là hoàn toàn khả thi.

ổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
muốn thoái hết 18,75% vốn tại CTCP Bao bì và In Nông
nghiệp (mã INN - HNX). SCIC đăng ký bán hết 1.518.750
cổ phiếu, tương ứng với 18,75% vốn của INN để cơ cấu
danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ
3/6 đến 6/6/2014 thông qua phương thức thỏa thuận và
khớp lệnh. Trong một tháng qua, giá cổ phiếu INN bình
quân dao động trong biên độ 19.600 – 27.000 đồng/cp

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc
thành lập Cụm công nghiệp Nhơn Tân. Theo đó, Cụm công nghiệp Nhơn Tân có địa
điểm tại thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn (Bình Định): phía Đông giáp
khu dân cư, phía Tây giáp đường bê tông liên thôn, phía Nam giáp mương thủy lợi,
phía Bắc giáp Quốc lộ 19 Cụm công nghiệp Nhơn Tân có diện tích 25 ha ngành nghề

Hơn 5,48 triệu cổ phiếu MIC sẽ bị hủy niêm yết trên HNX
kể từ 23/6 do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong
03 năm liên tục 2011, 2012, 2013 tại Báo cáo tài chính
kiểm toán, thuộc diện hủy niêm yết theo quy định tại điểm
đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày
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Báo cáo cập nhật của Bộ KH&ĐT cho thấy, từ đầu năm đến nay, cả nước có trên
31.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 173.600 tỷ
đồng, tăng 0,7% về số doanh nghiệp và tăng 11% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm
2013. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể trong kỳ cũng lên tới
trên 27.800 đơn vị, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó tăng cao và chiếm tỷ
trọng lớn nhất là số ngừng hoạt động với gần 24.000 doanh nghiệp. Ngoài ra, có
khoảng 7.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động trong những
tháng đầu năm, tính riêng tháng 5 có trên 1.100 doanh nghiệp.

Dow Jones 16,633.18

Trên 31.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới VHG phát hành 37,5 triệu cp với giá 10.000 đồng

Doanh số bán lẻ của Nhật Bản giảm mạnh kỷ lục 

phía Bắc giáp Quốc lộ 19. Cụm công nghiệp Nhơn Tân có diện tích 25 ha, ngành nghề
thu hút đầu tư: chế biến nông- lâm sản, thực phẩm, gia công cơ khí, may mặc, thủ
công mỹ nghệ, chế biến đá và sản xuất hàng công nghiệp hỗ trợ không gây ô nhiễm
môi trường.

đ Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ CP ngày
20/7/2012 của Chính phủ. Ngày giao dịch cuối cùng tại
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội là ngày 20/6/2014. 
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HĐQT VHG quyết định phát hành thêm 37,5 triệu cp cho
cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá bằng mệnh giá
10.000 đồng/cp cho cổ đông. Việc phát hành này đã
được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua, qua đó sẽ tăng
lên gấp đôi vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng. Số tiền dự kiến
thu về là 375 tỷ đồng sẽ được VHG sử dụng để nâng cao
năng lực tài chính, bổ sung nguồn vốn lưu động, đẩy
mạnh việc triển khai các dự án tiềm năng thông qua đầu
tư vào các công ty con.
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Euro xuống dưới 1,36 USD trước đồn đoán về chính sách của ECB

Ngày 29/5, Bộ thương mại Nhật Bản cho biết, doanh số bán lẻ trong tháng 4 giảm
13,7% so với tháng trước đó. Mức giảm này lớn hơn so với dự báo trung bình là 11,7%
của 11 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg News. Doanh số bán hàng
trong tháng 4 giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, số lượng bán xe ôtô,
quần áo giảm rõ rệt nhất. Tháng 3, người dân Nhật Bản đẩy mạnh việc chi tiêu trước
khi bước vào đợt tăng thuế thêm 3 điểm % từ ngày 1/4. Đây cũng là nguyên nhân chính
khiến hoạt động tiêu dùng của Nhật Bản giảm trong tháng 4. �
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9,933.53

14,681.72

USD tăng giá so với euro sau khi khu vực đồng euro công bố số liệu tiêu cực, cho thấy
khả năng ECB sẽ nới lỏng chính sách vào tháng tới. Chỉ số đô la ICE - theo dõi tỷ giá
của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 80,563 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ
giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - tăng lên 73,33 điểm. Euro giảm xuống
1,3594 USD/EUR và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm xuống 1,3520 USD. Theo FactSet,
euro đã giảm gần 2% tính đến thời điểm hiện tại của tháng 5. USD giảm so với yên,
giao dịch ở 101,84 JPY/USD so với 101,96 JPY/USD trong phiên giao dịch trước đó. 
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VN-Index dừng lại ở mức 558,45 điểm, tăng 1,11 điểm (0,20%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 116,324 triệu đơn vị, trị giá 1.686,78 tỷ đồng.
Toàn sàn có 72 mã tăng, 160 mã giảm và 68 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, sau một khoảng thời gian giảm điểm do áp lực bán
bất ngờ tăng mạnh, chỉ số VN-Index đã đảo chiều tăng trở lại nhờ lực
đỡ khá lớn từ các cổ phiếu lớn như GAS, STB, MSN… Trong đó,
GAS tăng tới 2.000 đồng lên 96.000 đồng/CP. STB tăng 400 đồng lên
20.400 đồng/CP và khớp lệnh tới 3,77 triệu đơn vị. Chiều ngược lại,
sắc đỏ vẫn bao trùm lên các cổ phiếu như BVH, VCB, SSI, HAG…
Khép phiên giao dịch, BVH giảm tới 1.500 đồng xuống 40.700
đồng/CP. VCB giảm 300 đồn xuống 28.600 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 76 38 điểm giảm 0 80 điểm ( 1 03%) 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 7,5 triệu đơn vị và bán ra 3,6
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 1.190.400 cổ phiếu và bán ra 2.056.338 cổ
phiếu, trong đó mã SHB bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
1.800.000 đơn vị (chiếm 26,1% tổng khối lượng giao dịch), trong khi
mua vào 409.100 đơn vị.

HNX-Index đứng ở mức 76,38 điểm, giảm 0,80 điểm (-1,03%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 65,765 triệu đơn vị, trị giá 638,9 tỷ đồng.
Toàn sàn có 70 mã tăng, 133 mã giảm và 162 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, trong nhóm HNX-30 chỉ có 5 mã tăng giá là DCS, LAS, NTP,
PGS và TCT. Trong khi đó, các cổ phiếu như SHB, VCG, VND, PVS,
PVX… đều đồng loạt giảm giá. PVX giảm 200 đồng xuống 5.100
đồng/CP và khớp lệnh 9,35 triệu đơn vị. SCR giảm 200 đồng xuống
8.600 đồng/CP và cũng khớp được 7,05 triệu đơn vị.


