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Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước đạt 12 tỷ USD
(giảm 8,2% so với tháng trước). Cùng thời điểm, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng
12,4 tỷ USD (tăng 1,1%), chủ yếu nhập các mặt hàng phục vụ gia công lắp ráp hàng
xuất khẩu, nguyên, nhiên liệu. Tính chung 5 tháng đầu năm, nước ta xuất siêu 1,7 tỷ
USD (xuất khẩu 58,5 tỷ USD, nhập khẩu 56,8 tỷ USD). Thị trường xuất khẩu chủ yếu
vẫn là Hoa Kỳ, EU, ASEAN. Nhập khẩu chủ yếu vẫn từ Trung Quốc (16,1 tỷ USD), đây
cũng là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam, với mức nhập siêu 5 tháng khoảng
9,9 tỷ USD (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước).

5 tháng Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 9,9 tỷ USD

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

Vietcombank tài trợ 1.300 tỷ đồng cho Dự án Khe Chàm II - IVVĩnh Hoàn bán công ty con thu về 19,6 triệu USD 

Giá vàng trong nước, USD đồng loạt tăn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quảng Ninh vừa ký kết hợp đồng tín 
dụng trị giá 1.300 tỷ đồng với Công ty Than Hạ Long – TKV để tài trợ vốn cho Dự án 
Khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm II – IV tại Quảng Ninh. Dự án khai thác hầm lò mỏ 
than Khe Chàm II – IV do Công ty Than Hạ Long – TKV làm chủ đầu tư, là dự án có quy 
mô rất lớn, khai thác than theo công nghệ giếng đứng - công nghệ khai thác tiên tiến 
trên thế giới hiện nay, mới chỉ được áp dụng tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Mục 
tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng mỏ Khe Chàm II – IV, quy mô sản lượng khai thác đạt 
3,5 triệu tấn than nguyên khai/năm, tổng mức đầu tư là 12.568 tỷ đồng.

ĐHCĐ Đồng Tâm: Đặt kế hoạch 1.800 tỷ đồng doanh
thu 2014

Năm 2013, lợi nhuận trước thuế của Transco vượt kế
hoạch 199%

Năm 2013 Công ty Cổ phần Đồng Tâm có doanh thu
thuần đạt 1.582 tỷ đồng, đạt 98,9% so với kế hoạch, tăng
87,7% so với năm 2012; Lợi nhuận sau thuế đạt 125,7 tỷ
đồng, đạt 125,7% so với kế hoạch. Năm 2014, Hội đồng
quản trị đã đề ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và các
phương hướng kinh doanh trong như sau: Doanh thu
thuần đạt 1.800 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 135 tỷ
đồng; Cổ tức 5%.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC),
ngày 29/5/2014 công ty này vừa ký kết hợp đồng bán
toàn bộ 70% số lượng cổ phiếu VHC sở hữu tại Công ty
cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 (VHF) với giá
chuyển nhượng 19,6 triệu USD. VHC cho biết, với chiến
lược tập trung phát triển ngành hàng cốt lõi, công ty định
hướng đầu tư chuyên sâu vào nuôi trồng và chế biến cá
tra, khai thác chuỗi giá trị cá tra theo chiều sâu. 

Lúc 8h17’ sáng nay 30/5, giá vàng SJC tại TPHCM giao dịch ở 36,45 – 36,60 triệu
đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng/lượng mua vào và 150 nghìn đồng/lượng bán ra so
với cuối chiều qua. Trên thị trường thế giới, giá vàng trên Kitco hiện ở 1.259 USD/oz.
Như vậy nếu tính theo tỷ giá hiện tại của Vietcombank và không bao gồm thuế phí giá

Năm 2013, tổng doanh thu công ty đạt 230,205 tỷ đồng
(bằng 135% kế hoạch và bằng 123% năm 2012); LNTT
đạt 2,986 tỷ đồng (bằng 299% kế hoạch), trong khi năm
2012 lỗ 9 407 tỷ đồng Năm 2014 cty đặt chỉ tiêu tổng
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Theo quyết định điều chỉnh một phần giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng
cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ tăng kể từ ngày 1-6. Cụ
thể, từ ngày 1-6-2014, áp dụng viện phí mới đối với nhóm dịch vụ khám bệnh, kiểm tra
sức khỏe, giá giường bệnh, xét nghiệm với mức bằng 75% của khung giá mới. Từ ngày 
1-6-2015, giá này sẽ tiếp tục tăng thêm lên mức bằng 85% theo quy định. Từ ngày 1-6-
2016, viện phí sẽ tăng đến mức bằng 100% khung giá. Đối với nhóm các phẫu thuật,
thủ thuật, cũng theo lộ trình trên, sẽ tăng lần lượt là 65%, 75% và 100%. Ngoài ra, còn
1.038 dịch vụ kỹ thuật không quy định tại Thông tư 04 thì giữ nguyên giá.

Dow Jones 16,698.74

TP.Hồ Chí Minh: Áp dụng viện phí mới từ ngày 1-6Sông Đà 10 và Sông Đà 10.1 công bố sáp nhập

Lạm phát của Nhật Bản lên cao nhất trong 23 năm

Như vậy nếu tính theo tỷ giá hiện tại của Vietcombank và không bao gồm thuế phí, giá
vàng trong nước cao hơn thế giới gần 4,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường ngoại hối,
tại Vietcombank, giá USD sáng nay 30/5 niêm yết ở 21.145 – 21.195 đồng/USD mua
vào – bán ra. Tỷ giá của ACB và Eximbank đồng loạt là 21.125 – 21.195 đồng/USD. 

2012 lỗ 9,407 tỷ đồng. Năm 2014, cty đặt chỉ tiêu tổng
doanh thu là 180 tỷ đồng; LNTT 5 tỷ đồng, chia cổ tức 5%
và cũng sẽ thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng
lên 96 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và vốn đối ứng. 

-1.38

S&P 500

Ngày 28/5/2014, CTCP Sông Đà 10 SDT đã hoàn tất việc
ký hợp đồng sáp nhập với CTCP Sông Đà 10.1 .SNG.
Trước sáp nhập, SDT sở hữu 50,19% tổng số cổ phần
đang lưu hành của SNG và số cổ phần được quyền chào
bán. Để thực hiện sáp nhập, SDT sẽ phát hành thêm cổ
phần để hoán đổi lấy 2.322.460 cp phổ thông mà SNG
đang nắm giữ, tương đương 49,81% tổng số cổ phần.
Việc hoán đổi theo phương thức 1cp SNG hoán đổi lấy
1,2 cp SDT.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD giảm do lợi suất trái phiếu duy trì dưới 2,5%

Lạm phát tăng nhanh trong tháng 4 trong khi sản lượng công nghiệp và chi tiêu hộ gia
đình giảm sau đợt tăng thuế. Theo báo cáo của cơ quan thống kê Nhật Bản, lạm phát
cơ bản theo năm của nước này đứng ở mức 3,2% trong tháng 4, tăng mạnh so với
mức 1,3% của tháng 3 và cũng cao hơn so với mức dự đoán là 3,1% trong một cuộc
thăm dò ý kiến của Bloomberg với các chuyên gia phân tích. Giá lương thực tăng 5%,
giá thực phẩm tươi sống tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.-2.13
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Trang 1

9,942.62

14,632.38

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng nhưng vẫn thấp hơn 2,5%, kéo
giảm USD so với các đồng tiền mạnh khác. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD
với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80,491 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của
USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - giảm xuống 73,22 điểm. USD giảm xuống 101,75
JPY/USD. Euro tăng giá so với USD lên 1,3605 USD/EUR. Bảng Anh tăng lên 1,6717
USD/GBP. Đô la Úc cũng tăng so với USD, 0,9304 USD/AUD. �

3.72

-26.20 4,504.31
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

562.02

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,413.28

128

83,436,300
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3.57
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VN-Index dừng lại ở mức 562,02 điểm, tăng 3,57 điểm (0,64%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 83,436 triệu đơn vị, trị giá 1,413,28 tỷ đồng.
Toàn sàn có 91 mã tăng, 128 mã giảm và 81 mã đứng giá. Phiên giao
dịch hôm nay, các cổ phiếu bluechips đóng vai trò rất lớn giúp chỉ số
VN-Index duy trì vững sắc xanh. Trong đó, các cổ phiếu như VIC,
VCB, STB, GAS, MSN… đã đồng loạt tăng giá. Đáng chú ý, GAS tăng
tới 1.500 đồng lên 97.500 đồng/CP và khớp lệnh hơn 1 triệu đơn vị,
trong đó, khối ngoại mua vào tới hơn 580 nghìn đơn vị. Tương tự,
STB tăng 100 đồng lên 20.500 đồng/CP và khớp lệnh 3,29 triệu đơn
vị, trong đó, khối ngoại mua vào tới 1,95 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 75 80 điểm giảm 0 58 điểm ( 0 77%) Tổng
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1,312,500

75.80

TỔNG KL
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BÁN 4,376,440 219,500

479.22

50,641,187
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 9,9 triệu đơn vị và bán ra 4,3
triệu đơn vị, trong đó mã STB được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 1.956.930 đơn vị (chiếm 59,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên
sàn HNX, họ đã mua vào 1.312.500 cổ phiếu và bán ra 219.500 cổ
phiếu, trong đó mã PVC bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
77.200 đơn vị (chiếm 36,3% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index đứng ở mức 75,80 điểm, giảm 0,58 điểm (-0,77%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 50,641 triệu đơn vị, trị giá 479,22 tỷ đồng.
Toàn sàn có 91 mã tăng, 116 mã giảm và 157 mã đứng giá. Đa số
các cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VCG, VND, PVX,
PVS, SCR… đã đồng loạt giảm giá. PVX giảm 100 đồng xuống 5.000
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn 7,94 triệu đơn vị.
SCR giảm 200 đồng xuống 8.400 đồng/CP và cũng khớp được hơn
5,16 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Kết thúc một tuần phục hồi khá tốt trên cả 2 sàn nhờ
động lực tăng điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Chốt tuần, Vn-Index đứng tại 562.02, tăng 3.57 điểm
so với phiên trước. Trong phiên có lúc chỉ số này đạt
được 565.1 điểm. Thanh khoản phiên nay lại sụt giảm
mạnh so với phiên trước đó. GAS, MSN, VIC tăng
điểm đồng loạt đã giúp Vn-Index tránh sụt giảm mạnh
ở phiên nay. Thị trường lại chứng kiến tình trạng xanh
vỏ đỏ lòng phiên thứ 2 liên tiếp. Chốt phiên có 128 mã
giảm và chỉ 91 mã tăng. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại
cho tín hiệu điều chỉnh trên 2 sàn khi dải Bollinger tiếp
tục co với ngưỡng trên ở mức 570 điểm. Bên cạnh đó
STO vẫn trong vùng quá mua khá lâu khiến áp lực
điều chỉnh đang gia tăng. Điểm tích cực ở thời điểm
này là MACD tiếp tục cắt lên trên đường tín hiệu và
MFI vẫn tăng mạnh lên vùng quá mua cho thấy dòng
tiền vẫn vào thị trường. Dự báo trong tuần kế tiếp, thị
trường sẽ bị điều chỉnh khi tiếp cận ngưỡng 570 điểm. �
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540 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 520 điểm

Trái ngược với sàn Hose, HNX-Index đã giảm phiên
thứ 2 liên tiếp. Chốt phiên, HNX-Index giảm nhẹ 0.58
điểm, xuống 75.8 điểm. Thanh khoản cũng sụt giảm
với khối lượng giao dịch đạt hơn 50 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 450 tỷ đồng. Số mã
giảm điểm chiếm đa số với 116 mã giảm điểm. Không
được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, HNX-
Index tiếp tục điều chỉnh. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại
vẫn cho xu thế giằng co khi MACD chưa thực sự gia
tăng khoảng cách với đường tín hiệu. RSI cũng tiếp
tục đi ngang quanh ngưỡng 50 điểm. Chỉ báo STO đã
ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra tạm thời được
giảm bớt. Dải Bollinger vẫn co hẹp lại sẽ khiến thị
trường trong tuần tới bước vào giai đoạn đi ngang. Dự
báo tuần kế tiếp, HNX-Index sẽ vận động quanh
ngưỡng 73-75 điểm. �

78 điểm
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Trang 3

Trung bình 69 điểm Trung bình

Yếu
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72 điểm

600 điểm

67 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần 30/5, thị trường chứng khoán châu Á hồi hởi đón nhận sắc xanh, chỉ số
chuẩn chứng khoán khu vực hướng tới đà tăng tháng tốt nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, sau báo cáo cho thấy
lạm phát tại Nhật Bản tăng nhanh và các nhà đầu tư phỏng đoán rằng nền kinh tế Mỹ đang hồi phục sau sự
sụt giảm đầu tiên trong vòng 3 năm trở lại đây. Cụ thể, cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới –
Toyota Motor Corp. đón nhận đà tăng 1,2% giá trị tại thị trường Tokyo. Cùng chiều, cổ phiếu của công ty
Hankook Tire Co. cũng có thêm 1% giá trị sau khi Korea Exchange cho biết nhà sản xuất phụ tùng ô tô lớn
nhất Hàn Quốc sẽ được niêm yết trên bảng chỉ số chuẩn Kospi 200 trong tháng tới. Cập nhật lúc 9:47 sáng
giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương có thêm 0,1% giá trị, chạm ngưỡng 142,28 điểm, hướng tới
mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 11/2013. Chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực đang hướng tới tuần tăng
thứ ba liên tiếp, đóng góp vào chuỗi tăng tháng 3,6% giá trị. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản đón nhận đà
tăng 0,2% giá trị. Tỷ lệ lạm phát cơ bản của đất nước hoa anh đào đã tăng lên 3,2% trong tháng Tư, đây là đà
tăng mạnh nhất trong vòng 23 năm, dữ liệu của Cục thống kê Nhật Bản vừa công bố. Con số này cao hơn dự
báo 3,1% của các nhà kinh tế học tham gia khảo sát của hãng tin Bloomberg. Theo một báo cáo riêng biệt
cũng vừa công bố, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản là 3,6% trong tháng trước – phù hợp với ước tính của giới
phân tích, trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp lại kém khả quan hơn kì vọng. Đồng thời, chỉ số
Kospi của Hàn Quốc cũng có thêm 0,1% sau báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng 2,4% trong 
tháng Tư so với cùng kì năm trước, thấp hơn dự đoán 3,1% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát
Bloomberg. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,2% giá trị và chỉ số NZX 50 của New Zealand thoái
lui 0,1% giá trị. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s 500 trượt nhẹ 0,1% giá trị sau khi tăng mạnh 0,5% ngày
hôm qua – thiết lập mức đỉnh mới.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 30/05/2014
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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

Vẫn kịch bản cũ mỗi khi thị trường yếu, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính giúp chỉ số giữ được
sắc xanh và cũng tạo tâm lý tốt cho thị trường tránh được sụt giảm sâu. Cả tuần vừa qua khá nhiều cổ phiếu
nhỏ hồi phục tốt trong những phiên đầu tiên. Dòng tiền đầu cơ dường như hoạt động trở lại, chỉ có điều nhà
đầu tư vẫn tham gia với thái độ thận trọng và chủ yếu là lướt trong phiên. Nhận định chưa có dòng tiền mới
tham gia thị trường nên dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận. Bên
cạnh đó, thanh khoản liên tục trồi sụt thể hiện sự không ổn định của dòng tiền. Khối ngoại tiếp tục là động lực
chủ yếu giúp thị trường tăng trong tuần qua. Khối ngoại đã tăng quy mô giao dịch trong tuần này khi sụt giảm
mạnh ở 2 ngày cuối tuần trước đó. Chốt tuần, khối ngoại mua vào hơn 1000 tỷ đồng và bán ra hơn 642 tỷ
đồng, tính ra cả tuần khối ngoại đã mua ròng hơn 456 tỷ đồng. Trong đó, phiên ngày cuối tuần là phiên được
khối ngoại mua vào mạnh nhất với giá trị mua vào đạt hơn 400 tỷ đồng, chiếm 40% tổng giá trị mua vào của
khối ngoại. Chủ yếu đến từ giao dịch của những mã cổ phiếu có thị giá cao như GAS, MSN, STB, HPG. Nhìn
lại sóng đầu năm, sự phân hóa và sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu đã giúp thị trường duy trì được đà
tăng trong thời gian dài. Với diễn biến hiện tại khá tương tự hồi đầu năm, tuy nhiên có điểm khác biệt là thông
tin vĩ mô hỗ trợ hiện tại không có, bất ổn biển đông chưa được giải quyết, do đó dòng tiền mới tham gia thị
trường sẽ rất thận trọng và dự báo trong tháng 6 xu thế thị trường không có đột biến. 

Hiện tại, Vn-Index đang đứng trước ngưỡng kháng cự 570-580 điểm với các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nhịp
điều chỉnh sẽ bắt đầu trong tuần kế tiếp khi chỉ số Vn-index tiếp cận ngưỡng này. Do đó, chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng cổ phiếu khi các chỉ số tiếp cận ngưỡng kháng cự trên. 

Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng đã diễn ra ở 2 phiên cuối tuần khi áp lực bán ra ở hầu hết các mã lớn nhỏ, ngoại
trừ GAS, MSN, VIC. Chốt tuần, Vn-Index tăng 3.8%, HNX-Index tăng 1.5% so với tuần trước. Thanh khoản
chung của cả tuần này tương đương với tuần trước đó. Với sự thận trọng của dòng tiền, thì khả năng tuần tới
cả 2 sàn sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh khi tiếp cận ngưỡng kháng cự trước mắt. 

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 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.
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