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So với kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2014 đã đề ra (hơn 1 tỷ
USD), đến thời điểm này, Bình Dương đã thực hiện đạt gần 90%. Theo UBND tỉnh Bình
Dương, trong tháng 5/2014, tỉnh đã thu hút được 72,4 triệu USD vốn FDI, bao gồm 14
dự án mới với tổng vốn đăng ký 33,4 triệu USD và 15 dự án điều chỉnh tăng vốn 39
triệu USD. Một số dự án đầu tư mới đáng chú ý như Công ty TNHH C-Discount Việt
Nam (vốn Hongkong) đầu tư 6,9 triệu USD vào lĩnh vực thương mại, phân phối bán lẻ;
Công ty TNHH Lâm Gia (vốn Đài Loan) đầu tư 4 triệu USD vào sản xuất cọ sơn, cây
lăn các loại...

Bình Dương: Thu hút FDI đạt gần 90% kế hoạch năm

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

Sản xuất xăng dầu tháng 5 của Nhà máy Dung Quất giảm gần 1 nửa do bảo dưỡngNavico ANV: Năm 2013 lãi 6,3 tỷ đồng, chia cổ tức 59
tỷ đồng

Sản xuất dệt may, giày dép tháng 5 bị gián đoạn do căng thẳng Biển Đông

Sản lượng xăng dầu sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong tháng 5 ước đạt 
280 nghìn tấn, giảm 47,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lọc dầu trong tháng 5 
giảm mạnh là do Nhà máy đã bắt đầu tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần thứ 2 kể ngày 
19/5 với tiến độ thực hiện dự kiến trong 57 ngày. Tính chung 5 tháng đầu năm 2014, 
Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã sản xuất được 2,37 triệu tấn xăng dầu, giảm 13,3% so 
với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng dầu thô khai thác ước 
đạt 7,1 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2013; sản lượng khí đốt thiên nhiên 
ước đạt 4,5 tỷ mét khối, tăng 1,5%; sản lượng LPG ước đạt 314,3 nghìn tấn, tăng 8,7%.

Licogi 16: Doanh thu tháng 4 và 5 ước đạt 188 tỷ đồng

PV Trans phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu

Doanh thu tháng 4 và 5 của toàn công ty LCG ước đạt
được 188 tỷ đồng, trong đó 80% đến từ thi công công
trình cho dự án Formosa. Dự kiến tháng 6 doanh thu của
công ty sẽ đạt khoảng 128 tỷ đồng, nâng mức tổng doanh
thu quý II/2014 của LCG lên khoản LNTT quý II công ty có
thể đạt đến 16 tỷ đồng. Năm 2014, LCG đặt kế hoạch
LNTT 22,4 tỷ đồng. Giả sử rằng ước tính LNTT quý II của
LCG là chắc chắn, LCG sẽ “về đích” sớm.

Với lợi nhuận đạt được năm 2013 là 6,3 tỷ đồng, ANV
quyết định trích tới 59 tỷ đồng chi trả cổ tức 2013 với tỷ lệ
9% bằng tiền mặt. Đến thời điểm cuối năm 2013, công ty
có khoản lợi nhuận chưa phân phối lên tới 120 tỷ đồng.
Sau kết quả khiêm tốn năm 2013, ĐHCĐ đã thông qua kế
hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu tổng doanh
thu bán hàng và LNTT lần lượt đạt 2.700 và 108 tỷ đồng,
tăng trưởng mạnh so với mức thực hiện năm 2013.

Bộ Công thương cho biết hoạt động sản xuất của ngành dệt may và da giày trong
tháng 5 có thời điểm bị ngừng trệ do một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động
khi các phần tử xấu lợi dụng tình hình căng thẳng tại Biển Đông để gây rối tại một số
khu công nghiệp Báo cáo của Bộ Công thương cho thấy sản xuất vải dệt từ sợi tự

PV Trans phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung vốn cho kế
hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2014. Tổng
Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) PVT dự kiến phát
hành 23 26 triệu cổ phiếu phổ thông Tổng giá trị phát
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Trong tháng 5 sản lượng sắt thép thô tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước lên 277,9
nghìn tấn, sản lượng thép cán tăng 25,3% lên 319,2 nghìn tấn, còn sản lượng thép
thanh và thép góc tăng 17,5% lên 317,7 nghìn tấn. Tính chung 5 tháng đầu năm 2014,
sản lượng sắt thép thô đạt 1.095,2 nghìn tấn, giảm 10,3% so với cùng kỳ; thép cán đạt
1.424,4 nghìn tấn, tăng 25,3% so với cùng kỳ; thép thanh và thép góc đạt 1.400,4 nghìn
tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ. nhập khẩu thép các loại trong tháng 5 cũng tăng 0,8%
về lượng, nhưng lại giảm 8,9% về trị giá. Tính chung 5 tháng, nhập khẩu thép các loại
giảm 0,8% về lượng và giảm 8,1% về trị giá, nhưng nhập khẩu sản phẩm từ thép lại
tăng 2,5% về trị giá.

Dow Jones 16,743.63

Sản xuất và nhập khẩu thép tăng trong tháng 5, tiêu thụ vẫn chậm HOT: 4 tháng đạt 13,4 tỷ đồng LNTT

Lạm phát của Thái Lan tăng cao nhất 14 tháng

khu công nghiệp. Báo cáo của Bộ Công thương cho thấy sản xuất vải dệt từ sợi tự
nhiên trong tháng 5 ước đạt 27,2 triệu m2, giảm 5,4% so với tháng 4, tính chung 5
tháng ước đạt 129 triệu m2, tăng 17,1% so với cùng kỳ; sản xuất vải dệt từ sợi tổng
hợp và sợi nhân tạo tháng 5 ước đạt 59,2 triệu m2, chỉ tăng 1,4% so với tháng 4, tính
chung 5 tháng đạt 274 triệu m2, giảm 4,2% so với cùng kỳ. Sản lượng quần áo mặc
thường tháng 5 ước đạt 244,2 triệu chiếc, tăng 2,7% so với tháng trước...

hành 23,26 triệu cổ phiếu phổ thông. Tổng giá trị phát
hành cổ phiếu 232,6 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành (số lượng
cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu) là 10%.
Năm 2014, PV Trans đặt ra mục tiêu doanh thu 4.675 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế 136 tỷ đồng. Giá cổ phiếu trong
phiên giao dịch sáng nay (3/6) ở mức 13.000 đồng/cp.

-0.91

S&P 500

Tổng doanh thu và LNTT thực hiện 4 tháng đầu năm của
HOT lần lượt đạt 62,6 tỷ đồng và 13,4 tỷ đồng, giảm 5,3%
và 25% so với cùng kỳ 2013. Trong 2 tháng tiếp theo, là 2
tháng thấp điểm về du lịch, HĐQT công ty đề xuất đẩy
mạnh thị trường khai thác, tăng cường công tác giám sát
chất lượng dịch vụ. Qua thời gian triển khai nhiệm vụ tư
vấn quản lý của Tập đoàn AHS tại Khu du lịch biển Hội
An, đến nay Ban điều hành HOT vẫn chưa có báo cáo
đánh giá kết quả cụ thể.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng giá trước tín hiệu tiêu cực từ thị trường châu Âu

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thái Lan tiếp tục tăng cao trong tháng 5 trong bối cảnh
khủng hoảng chính trị kéo dài trong 7 tháng. Ngày 2/6, Bộ Thương mại Thái Lan cho
biết, chỉ số lạm phát chung tháng 5 đã tăng 2,62%, so với mức tăng 2,45% trong tháng
trước đó do giá thực phẩm và năng lượng tăng cao. Lạm phát lõi (không tính giá năng
lượng) tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so
với mức tăng 1,66% của tháng 4. Tuy nhiên, con số này vẫn nằm trong vùng lạm phát
mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Thái Lan là từ 0,5% đến 3%.
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9,921.10

15,034.25

Số liệu lạm phát đáng thất vọng của Đức là tín hiệu mới nhất buộc ECB phải nới lỏng
chính sách để đối phó với lạm phát thấp. Euro giảm xuống 1,3598 USD/EUR. Ngân
hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ đưa ra quyết định chính sách vào ngày 5/6 tới
đây. Phần lớn thị trường đều dự đoán rằng, ECB sẽ hạ lãi suất, giảm lãi suất tiền gửi
xuống dưới 0. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên
80,634 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác
- tăng lên 73,45 điểm. USD tăng lên 102,38 JPY/USD. �
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Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

558.76

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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102

1.96

96

VN-Index dừng lại ở mức 558,76 điểm, tăng 1,96 điểm (0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 58,64 triệu đơn vị, trị giá 894,58 tỷ đồng.
Toàn sàn có 102 mã tăng, 78 mã giảm và 120 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE đã phân hóa tương đối
mạnh. Một số mã trụ cột như GAS, STB, BVH, MSN… đã đồng loạt
tăng giá và góp phần rất lớn giúp giữ vững sắc xanh của chỉ số VN-
Index. Trong đó, GAS tăng 1.500 đồng lên 98.000 đồng/CP. STB tăng
400 đồng lên 20.300 đồng/CP và khớp lệnh 1,67 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 74 96 điểm tăng 0 16 điểm
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,6 triệu đơn vị và bán ra 1,8
triệu đơn vị, trong đó mã SSI được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
27.300 đơn vị (chiếm 62,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 880.100 cổ phiếu và bán ra 233.100 cổ phiếu,
trong đó mã HPC bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 10.000
đơn vị (chiếm 28,6% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 74,96 điểm, tăng 0,16 điểm
(0,21%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 36,992 triệu đơn vị, trị giá
345,41 tỷ đồng. Toàn sàn có 98 mã tăng, 81 mã giảm và 185 mã
đứng giá. Nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như VCG, SHB, NTP, SCR,
KLS… vẫn tiếp tục tăng giá. Trong đó, KLS tăng 100 đồng lên 10.900
đồng/CP và khớp lệnh 2,84 triệu đơn vị. Đáng chú ý, mã KLF phiên
hôm nay tăng tới 600 đồng lên 11.100 đồng/CP và khớp lệnh mạnh
nhất sàn HNX, đạt trên 6,63 triệu đơn vị. Trong khi đó, PVX phiên hôm
nay đứng giá tham chiếu và chỉ giao dịch được hơn 3,24 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi nhẹ sau phiên giảm trước đó, thị trường tiếp
tục một phiên biến động trong biên độ hẹp với thanh
khoản giảm mạnh. Chốt phiên, Vn-Index tăng 1.96
điểm, lên 558.76 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn
50 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt gần
750 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân
ngắn nằm gọn trong cây nến đỏ thân dài trước đó cho
thấy tâm lý thận trọng duy trì. Hiện tại các chỉ báo kỹ
thuật cho tín hiệu đi ngang trên sàn này khi dải
Bollinger vẫn đang co hẹp lại. Cùng với RSI và MFI
vận động khá khá hẹp. Điểm tích cực hiện tại là dòng
tiền chưa có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường và STO đã
ra khỏi vùng quá mua nên áp lực bán ra được giảm
bớt. Dự báo trong các phiên cuối tuần, đường giá sẽ
biến động hẹp với ngưỡng cản trên là 570 điểm và hỗ
trợ dưới là 540 điểm. �
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515 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Phục hồi nhẹ sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, chốt
phiên HNX-Index ghi được 0.16 điểm lên 74.96 điểm.
Thanh khoản sụt giảm với khối lượng giao dịch chỉ đạt
hơn 36 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt
hơn 340 tỷ đồng. 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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Trang 3

Trung bình 69 điểm Trung bình
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba và chạm mốc cao nhất trong vòng 6
tháng khi chỉ số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc tăng giúp xoa dịu lo ngại về sự giảm tốc của nền kinh tế
lớn thứ hai thế giới. Chỉ số PMI ngành sản xuất tháng 5 của Trung Quốc do HSBC/Markit Economics tổng hợp
tăng từ 48,1 điểm lên 49,4 điểm trong tháng 5, mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Trước đó 2 ngày, một thước
đó hoạt động sản xuất công nghiệp do chính phủ Trung Quốc công bố cũng tăng lên mức cao nhất trong vòng
5 tháng. Giới phân tích cho rằng hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể đang chạm
đáy. Lúc gần 13h19 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 143,08
điểm, với 8/10 nhóm ngành tăng. Chỉ số này đã có tháng tăng mạnh nhất trong vòng 9 tháng vào tháng 5 khi
đồng Yên giảm và nhờ đồn đoán về khả năng giới chức Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích. Trong
khu vực, chứng khoán Nhật Bản tăng 0,7%, còn chứng khoán Hồng Kông tăng 0,6%. Chỉ số BSE S&P
Sensex Index của Ấn Độ tăng 0,2% sau khi ngân hàng trung ương nước này giữ nguyên lãi suất trong tháng
thứ hai liên tiếp và bật tín hiệu có thể nới lỏng tiền tệ nếu lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến. Chỉ số S&P/ASX
200 Index của Australia lại giảm 0,7% dù Ngân hàng Dự trữ Austrlia giữ nguyên lãi suất tại mức thấp kỷ lục.
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Phục hồi nhẹ sau phiên giảm điểm trước đó, cả 2 sàn tạm thời cân bằng với biến động hẹp trên cả 2 sàn. Tuy
nhiên, thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả 2 sàn với tổng giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 1000 tỷ đồng. Xu thế đi
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Trang 4

Biến động giá ở phiên nay đã tích cực hơn phiên hôm qua khi nhiều mã đã phục hồi khá tốt ngay từ đầu giờ
sáng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, GAS, MSN tăng giá là động lực chính giúp kéo chỉ số Vn-Index
cũng như giữ nhịp thị trường. Có thể thấy khối ngoại tiếp tục gia tăng mua vào là nguyên nhân đẩy giá nhóm
cổ phiếu trên. Phiên nay khối ngoại mua vào hơn 200 tỷ đồng, bán ra hơn 73 tỷ đồng, giá trị mua ròng là hơn
141 tỷ đồng. Top mua ròng là KDH, MSN, GAS, DPM, STB. Phiên hôm nay không có giao dịch nào đặc biệt
và thị trường biến động trong biến độ hẹp suốt cả phiên với áp lực bán được giảm bớt nhưng cầu giá cao thì
hạn chế. Ở giai đoạn thiếu vắng thông tin như hiện nay thì biến động hiện tại là không xấu. Hiện tại, chưa có
tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường nên với lượng tiền cố định sẽ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.
Chỉ có điều hiện tại dòng tiền đã chuyển động hết vòng và cần phải có một động lực giúp kích thích dòng tiền
mạnh dạn hơn, đó chính là mặt bằng giá phải thấp hơn. Với các biến động trong vài phiên qua và các chỉ báo
kỹ thuật cho thấy cả 2 sàn sẽ bước vào giai đoạn đi ngang và kịch bản thiên về khả năng giảm nhẹ nhiều hơn.
Ngưỡng kháng cự hiện tại với Vn-Index là 570 điểm và HNX-Index là 76 điểm, hỗ trợ lần lượt là 540 điểm và
72 điểm. �

Thị trường sẽ biến động đi ngang theo xu thế giá giảm dần, và nếu lực cầu giá thấp sớm trở lại sẽ giúp nâng
đỡ giá, nhịp điều chỉnh sẽ kết thúc và ngược lại. Tuy nhiên đây là kịch bản cho tuần sau, hiện tại chúng tôi vẫn 
duy quan điểm thận trọng do biến động giá đi ngang và thanh khoản sụt giảm. Nhà đầu tư hạn chế giao dịch
trong giai đoạn này.  �

ngang sẽ còn tiếp diễn trên 2 sàn trong các phiên còn lại của tuần. 

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.




