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CTCP Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố kế hoạch 5
năm tới, với các mục tiêu khá thách thức. Cụ thể, doanh
thu thuần từ nay đến 2018 sẽ tăng mạnh từ 3.880 tỷ đồng
lên 7.400 tỷ đồng, tăng trưởng 10 - 19%/năm. Lợi nhuận
trước thuế tăng từ 686 tỷ đồng đến 1 184 tỷ đồng tăng 6 -

HĐQT của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG) vừa
thông qua phương án chuyển nhượng số cổ phần tương
đương 65,98% vốn điều lệ tại CTCP Dịch vụ Du lịch và
Thương mại Cửa Tùng, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu vốn của
TIG tại công ty này còn 14,02%. Trước đó, TIG cũng thông
qua phương án mua 4,5 triệu cổ phần của công ty con là
CTCP Tòa nhà Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà
Nội, nâng tỷ lệ sở hữu lên 68%.

Hội đồng quản trị CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần
Thơ (TSC) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ
7,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP để tăng vốn từ
hơn 83 tỷ đồng lên 158 tỷ đồng. TSC đang xúc tiến tìm
kiếm đối tác để chào bán thành công lượng cổ phiếu này.
Số vốn huy động được sẽ sử dụng để triển khai kế hoạch
kinh doanh mới sau khi Công ty hoàn tất tái cơ cấu hoạt
động.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và
đầu tư về việc đề xuất vay vốn từ ADB. Tổng số vốn vay dự kiến lên đến khoảng 1,2 tỷ
đồng dành cho các dự án giao thông trọng điểm của thành phố. Các dự án được
TPHCM đề xuất vay vốn theo thứ tự ưu tiên, bao gồm: Bổ sung vốn cho dự án xây dựng 
tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương với tổng vốn đầu tư khoảng 300

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Xuất khẩu sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USDTSC lên kế hoạch tăng vốn gần gấp đôi

TPHCM muốn vay ADB thêm 1,2 tỷ USD cho các dự án giao thông

Thương vụ Việt Nam tại Anh cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu 
hàng hóa từ Việt Nam sang Anh đạt trên 1,16 tỷ USD tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 
2013. Dấu hiệu đáng ghi nhận là trong 3 tháng, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Anh 
chỉ đạt xấp xỉ 808 triệu USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng trong tháng 4, 
với việc xuất khẩu được hơn 350 triệu USD giá trị hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu đã ở 
mức tăng trưởng dương. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có mức tăng trưởng dương 
trong 4 tháng đầu năm có thể kể đến như chất dẻo, Gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, cà 
phê, dệt may...

TIG bán bớt một công ty con

DHG đặt kế hoạch tăng trưởng cao giai đoạn 2014 -
2018
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Chỉ số nhà quản trị Mua hàng (PMI) đã giảm nhẹ so với tháng trước, cụ thể giảm từ
53,1 trong tháng 4 xuống 52,5 trong tháng 5. Tuy nhiên, kết quả vừa công bố cho thấy,
đây là tháng thứ 9 liên tiếp chỉ số PMI này trên ngưỡng 50 điểm - biểu hiện cho sự mở
rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Trước đó trong tháng 4, PMI đã đạt mức cao kể
từ khi khảo sát bắt đầu được thực hiện vào tháng 4 năm 2011. Điều kiện sản xuất tổng
thể của ngành công nghiệp tiếp tục cải thiện mạnh mẽ trong tháng 5 nhờ sự phục hồi
của cầu khách hàng. Nhờ đó, sản lượng (output) tăng tháng 8 liên tiếp nhờ việc tăng số
đơn hàng mới. 

PMI tháng 5 giảm nhẹ, tháng thứ 9 liên tiếp trên ngưỡng 50 điểm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Hoạt động sản xuất nhà máy tại Trung Quốc tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 5
tháng qua nhờ số lượng đơn hàng mới tăng, củng cố quan điểm rằng nền kinh tế lớn
thứ 2 thế giới này sẽ lấy lại đà tăng trưởng trong quý II năm nay sau các biện pháp thúc
đẩy tăng trưởng của Bắc Kinh. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm
1/6, Chỉ số Quản lý sức mua (PMI) tăng lên 50,8 điểm trong tháng 5 từ 50,4 của tháng
4, cao hơn mức dự đoán 50,6 của thị trường. Chỉ số PMI tăng lên có thể cho thấy tín
hiệu tích cực về các số liệu khác trong tháng 5, làm tăng dự đoán của thị trường rằng
nền kinh tế đang khỏe lại
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Chỉ số PMI của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng

Đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Trung Quốc quý I giảm 46,8% so với cùng kỳ
năm ngoái. Cũng theo số liệu từ Tổ chức Thương mại Đa phương Nhật Bản (JETRO),
năm ngoái, DN Nhật Bản đã đầu tư 9,09 tỷ USD vào Trung Quốc, giảm 33% so với
cùng kỳ năm trước đó. Con số này cũng chỉ chiếm 6,8% tổng đầu tư nước ngoài của
DN Nhật Bản năm 2013. Giám đốc điều hành JETRO, ông Masahito Tasuda, cho biết
thêm, đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản cũng có sự thay đổi về cơ cấu không chỉ do
chi phí lao động tại Trung Quốc mà còn do mâu thuẫn trong quan hệ giữa Nhật Bản và
Trung Quốc.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

trước thuế tăng từ 686 tỷ đồng đến 1.184 tỷ đồng, tăng 6 -
19%/năm. Hiện cơ cấu doanh thu của DHG có tới 99%
đến từ thị trường trong nước, xuất khẩu chỉ chiếm tỷ lệ
nhỏ 1%.

-1.38

S&P 500

Ngày 30/5, VNM đã nhận được Giấy chứng nhận đầu tư
ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày
27/05/2014 để thực hiện dự án đầu tư tại Ba Lan. Cụ thể,
VNM sẽ thành lập công ty có vốn điều lệ 3 triệu USD,
100% do VNM sở hữu. Công ty con này có tên là Vinamìlk
Europe sp. z o. o. Hoạt động chính của công ty là bán
buôn động vật sống, nguyên liệu sản xuất sữa, sữa, các
chế phẩm từ sữa, thực phẩm và đồ uống. VNM nâng số
công ty con lên con số 7 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với
cùng kỳ năm 2013 (tương đương mức tăng 7,8 tỷ USD), trong đó doanh nghiệp 100%
vốn trong nước ước đạt 19,05 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; kim
ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể cả dầu
thô) ước đạt 36,39 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2013.Nhóm hàng cần nhập
khẩu trong 5 tháng ước đạt 50,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào
nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất như máy móc, thiết bị. Tính chung 5
tháng, cả nước vẫn xuất siêu 1,65 triệu USD, bằng 2,8% kim ngạch xuất khẩu.

Dow Jones 16,717.17

5 tháng cả nước xuất siêu 1,65 tỷ USDVNM mở rộng hoạt động kinh doanh sang Ba Lan 

Nhật Bản ồ ạt rút đầu tư khỏi Trung Quốc

tuyến đường sắt đô thị số 2 Bến Thành - Tham Lương, với tổng vốn đầu tư khoảng 300
triệu USD. Xem xét tài trợ cho dự án xây dựng nhà máy xử lý bùn từ các nhà máy xử lý
nước tại TPHCM với vốn đầu tư 61 triệu USD, trong đó vốn tài trợ từ ADB là 37 triệu
USD.

CHỈ SỐ +/- ĐIỂM
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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 giảm 0 99 điểm ( 1 31%) xuống 74 81 điểm Tổng khối

VN-Index giảm 5,22 điểm (-0,93%), xuống 556,8 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch 80,23 triệu đơn vị, giá trị 1.175,4 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận 1,53 triệu đơn vị, giá trị 60,2 tỷ đồng. VN30-Index
giảm 7,01 điểm (-1,13%), xuống 6110,99 điểm. Trong nhóm cổ phiếu
lớn, chỉ còn VNM "trung thành" với VN-Index, còn lại MSN, VCB đã trở
lại tham chiếu, trong khi VIC giảm khá mạnh 1.000 đồng (-1,46%),
xuống 67.500 đồng. Ngoài FLC, IJC, các cổ phiếu bất động sản khác
và nhóm cổ phiếu chứng khoán đều giảm mạnh. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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80,227,000

1,175.43
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,99 điểm (-1,31%), xuống 74,81 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 52,4 triệu đơn vị, giá trị 468,37 tỷ đồng. HNX30-
Index giảm 3,49 điểm (-2,29%), xuống 148,64 điểm. PVX vẫn duy trì
được đà tăng nhẹ 100 đồng với 9,3 triệu đơn vị được khớp, lượng
cung và cầu của mã này khá cân bằng nhau. Trong khi SCR, KLS,
SHB đều giảm từ 3,3% đến 4,4%.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,3 triệu đơn vị và bán ra 1,8
triệu đơn vị, trong đó mã HAG được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 
509.430 đơn vị (chiếm 31,0% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.396.700 cổ phiếu và bán ra 274.700 cổ phiếu,
trong đó mã IVS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 120.000
đơn vị (chiếm 28,8% tổng khối lượng giao dịch), trong khi mua vào
165.000 đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau tuần tăng điểm trước đó, hôm nay Vn-Index bắt
đầu điều chỉnh với mức giảm khá. Chốt phiên, Vn-Index
để mất 5.22 điểm xuống 556.8 điểm. Đây là mức giá
thấp trong phiên. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ thân
dài, tuy nhiên tâm lý không mấy bi quan khi biến động
trong phiên không quá mạnh cùng với thanh khoản
phiên nay gia tăng do lực cầu giá thấp đã trở lại. Tuy
nhiên, trạng thái giao dịch của thị trường hiện tại vẫn là
giằng co hẹp. 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 chưa
rút ra khỏi thị trường. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-
Index tại 540 điểm. 
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Xu thế trên sàn HNX thể hiện xu thế điều chỉnh rõ hơn
với 3 phiên giảm điểm liên tiếp. Chốt phiên hôm nay,
HNX-Index để mất 0.73 điểm xuống 75.06 điểm. Thanh
khoản phiên nay so với mấy phiên trước không có
nhiều thay đổi, tuy nhiên điểm tích cực là không bị sụt
giảm. Sau 3 phiên giảm thì áp lực điều chỉnh tạm thời
được giảm bớt. Tuy nhiên sàn này lại bước vào xu thế
đi ngang. Hiện tại chỉ báo MACD vẫn đang đi ngang
cùng đường tín hiệu. Bên cạnh đó, RSI vận động khá
hẹp dưới ngưỡng 50. Dải Bollinger cũng vẫn đang co
hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang trên sàn này. Hiện tại,
MFI vẫn đang tăng sát vùng quá mua cho thấy dòng
tiền vẫn chưa rút ra khỏi thị trường. Do đó, xu thế đi
ngang sẽ còn duy trì trong các phiên kế tiếp. 

78 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
630 điểmMạnh 520 điểm

540 điểm

570 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Nhịp điều chỉnh đã bắt đầu trên sàn HSX khi không còn được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn Trong
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Tiếp nối phiên tăng mạnh cuối tuần trước trên thị trường chứng khoán Mỹ, màu xanh cũng hầu như đang bao
phủ trên khắp các sàn chủ chốt của chứng khoán châu Á trong phiên sáng đầu tuần 2/6. Vào đầu phiên 2/6,
chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh 1,87%, S&P/AXS 200 của Sydney tăng nhẹ 0,3%;
KOSPI của Hàn Quốc tiến 0,2%. Các thị trường lớn khác trong khu vực như Thượng Hải, Hong Kong, Đài
Loan phiên này đóng cửa nghỉ lễ. Trong bối cảnh không có nhiều nhân tố đóng vai trò làm chất xúc tác cho thị
trường như tại thời điểm hiện tại, nhà đầu tư đang trông chờ vào một loạt số liệu quan trọng của nền kinh tế
Mỹ chuẩn bị được công bố trong tuần, trong đó có chỉ số về đầu tư xây dựng, đơn đặt hàng công nghiệp, chỉ
số về hoạt động dịch vụ và công nghiệp của Viện Quản lý nguồn cung và đặc biệt là báo cáo về thị trường việc
làm tháng Năm của Mỹ. Cuộc họp của ECB vào ngày 5/6 tới cũng được giới đầu tư hết sức quan tâm. Các thị
trường tài chính đang đánh cược vào khả năng ECB sẽ tiếp tục cắt giảm thêm lãi suất do những nhân tố hỗ
trợ cho động thái này đều đã hội tụ đủ như lạm phát thấp, đồng euro mạnh và hoạt động tín dụng yếu. Ngoài
ra, cũng có một số thông tin tốt hỗ trợ cho chứng khoán khu vực. Theo số liệu công bố cuối tuần qua của Ủy
ban Thống kê quốc gia Trung Quốc, hoạt động công nghiệp trong tháng Năm của nước này đã tăng lên mức
cao nhất trong năm tháng qua, với chỉ số quản lý sức mua (PMI) đạt mức 50,8, tăng so với mức 50,4 của
tháng Ba./. 
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NHẬN ĐỊNH  

Nhịp điều chỉnh đã bắt đầu trên sàn HSX khi không còn được sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong
khi bên sàn HNX phản ánh rõ hơn xu thế và đây là phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp trên sàn này. Điểm tích cực
ở phiên nay là thanh khoản không sụt giảm cho thấy lực cầu giá thấp vẫn luôn trực sẵn tuy nhiên áp lực bán
mạnh gia tăng vào cuối phiên là điểm đáng lo ngại. 

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

Nhịp điều chỉnh ở phiên nay là điều không bất ngờ với nhiều nhà đầu tư khi khá nhiều cổ phiếu đã tạo mặt
bằng giá mới cao hơn khoảng 30%-40% so với mức giá thấp nhất của tháng trước. Phiên nay không còn tình
trạng “xanh vỏ đỏ lòng” khi áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gia tăng như GAS, VIC, BVH..Trong nhóm
cổ phiếu vốn hóa lớn chỉ còn VNM giữ được sắc xanh. Phiên nay thị trường điều chỉnh ở hầu hết các thời gian
giao dịch. Nhịp hồi phục trong phiên liên tục xuất hiện nhờ lực cầu giá thấp gia tăng. Những cổ phiếu giao dịch
lớn nhất trong cả phiên hôm nay lẫn phiên chiều đều có một điểm chung là sức ép bán ra tăng lên rất mạnh.
Khi thu hút phần lớn dòng tiền trên thị trường mà giá sụt giảm sâu hơn, thể hiện tâm lý lo ngại gia tăng. Điểm
tích cực là khối ngoại tiếp tục một phiên mua ròng mạnh. Tính riêng ở rổ Vn30, khối ngoại đã mua trong phiên
chiều hơn 2.1 triệu cổ phiếu, tương đơng chiếm hơn 16% giao dịch của rổ này. Hàng loạt cổ phiếu như CSM,
DPM, GMD, HAG, HPG, MSN, ITA, STB, VCB, VIC được mua vào hàng trăm đơn vị trong phiên chiều. Tính
chung cả 2 sàn, khối ngoại đã mua vào hơn 6.5 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 230 tỷ đồng và bán ra chỉ
hơn 2 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 100 tỷ đồng. Đây có thể là điểm đỡ tâm lý cho thị trường trong giai
đoạn thiếu vắng thông tin này. Tuy nhiên, với đà tăng kéo dài suốt 2 tuần qua thì nhịp điều chỉnh là điều cần
thiết. Và thanh khoản không tăng trong thời gian qua cũng là lực cản cho đà phục hồi của chỉ số, áp lực bán
mạnh tại vùng giá này là điều dễ hiểu. Do đó, thị trường cần một thời gian điều chỉnh để tìm mặt bằng giá cân
bằng thực sự. 

Diễn biến thị trường không quá xấu. Chúng tôi đánh giá nếu lực cầu gia tăng ở vùng giá thấp sẽ khiến thị
trường không bị điều chỉnh quá sâu. Vùng hỗ trợ hiện tại với VN-Index là 530-540 điểm. Theo quan điểm của
chúng tôi, thị trường điều chỉnh với biên độ dao động trong phiên không quá lớn và liên tục xuất hiện lực cầu
giá thấp, vấn đề ở chỗ lực cầu này có đủ mạnh để tạo cân bằng giá và hình thành mặt bằng giá mới cho 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.




