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Ông Đỗ Khang Ninh, Tổng giám đốc TCT Khí Việt Nam
(GAS) cho biết, Tổng công ty mong muốn được giảm vốn
nhà nước tại doanh nghiệp bằng cách bán cổ phiếu cho
cổ đông chiến lược hoặc bán ra thị trường. Chủ trương
này phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì GAS
mới có thể tiến hành. Hiện có nhiều NĐT quan tâm và
mong muốn đầu tư vào GAS Trong khi đó PVN vẫn sở

Ông Bùi Dương Hùng, Chủ tịch HĐQT CTCP Licogi 16
cho biết, doanh thu 2 tháng 4 và 5/2014 của LCG ước đạt
188 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ thi công công trình
cho Dự án Formosa. Dự kiến, tháng 6, doanh thu Cty đạt
128 tỷ đồng. Quý II/2014, LCG ước đạt 316 tỷ đồng doanh
thu, LNTT khoảng 16 tỷ đồng. Theo ông Hùng, LCG sẽ đạt
được kế hoạch cả năm là 22,4 tỷ đồng LNTT

Ước tính trong 5 tháng đầu năm 2014, Cty đạt lợi nhuận
33,8 tỷ đồng. Ngày 16/6 tới, VietinbankSC sẽ tổ chức
ĐHCĐ 2014 để thông qua kế hoạch doanh thu 150 tỷ
đồng và LNTT 90 tỷ đồng. Trong năm 2014, Cty tiếp tục
đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ để tăng thu phí; tận
dụng thế mạnh của ngân hàng mẹ để phát triển mạng lưới
khách hàng; mở rộng mạng lưới giao dịch của Cty

Bộ Công thương dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 có thể tiếp tục tăng nhẹ 
so với tháng 5. Cơ sở của nhận định trên là nhóm hàng ăn uống ngoài gia đình có thể
tăng giá khi bước vào mùa thi, mùa du lịch, nhóm thuốc và dịch vụ y tế có thể tăng khi
Tp. Hồ Chí Minh điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh từ đầu tháng 6. Ngoài ra,
những bất ổn liên quan đến vấn đề Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tỷ giá, nguồn hàng
nhập khẩu và giá hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, giá cả sẽ không tăng mạnh do thị
trường hàng hóa nhìn chung đang vào giai đoạn có nhu cầu không cao xét cả về nhu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chính phủ rót hơn 790 tỷ đồng xây đường ven biển tại Bình ThuậnCTS ước đạt 33,8 tỷ đồng lợi nhuận trong 5 tháng

CPI tháng 6 có thể tiếp tục tăng nhẹ 

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc xử lý vốn cho các dự án giao thông trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận. Thủ tướng đồng ý ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu 
cho tỉnh Bình Thuận trong kế hoạch hàng năm (từ năm 2015) tối đa không quá 790,5 tỷ 
đồng để thực hiện dự án trục đường ven biển đoạn Hòa Thắng - Hòa Phú. Thủ tướng 
cũng cho phép tỉnh được ứng trước phần vốn được hỗ trợ để thực hiện dự án theo tiến 
độ. Theo dự án được lập, tuyến này có chiều dài trên 23 km, thiết kế đường bộ cấp II, 
bề rộng nền đường từ 45 - 50m, trong đó bề rộng giải phân cách 11,5m.

LCG ước đạt 316 tỷ đồng doanh thu trong quý II

GAS muốn bán bớt 20% vốn nhà nước 
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Quy định của Bộ Tài chính áp dụng giá trần đối với mặt hàng sữa cho trẻ dưới 6 tuổi có
hiệu lực từ 01/06/2014, nhưng được thực hiện trong khâu bán buôn sau ngày 10/6 và
bán lẻ là sau 20/06/2014. Theo tính toán của Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, nhiều sản
phẩm sữa sẽ phải giảm giá bán lẻ từ 10% đến 21% so với hiện tại. Bộ Tài chính cũng
đã lường trước các tình huống doanh nghiệp sữa có thể lách luật bằng cách thay đổi
mẫu mã nhãn hàng ra khỏi danh mục áp trần. Do đó, Bộ đã quy định, bất kỳ nhãn sữa
mới nào đều phải làm thủ tục đăng ký giá theo quy định.

Bộ Tài chính: Sữa sẽ giảm giá từ 10-21%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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(Cập nhật 17h15' ngày 04/06/2014)

4,475.42

Trang 1

9,876.89

15,067.96

USD giảm so với các đồng tiền mạnh khác, đặc biệt là euro trước đồn đoán, ECB sẽ
thực hiện nới lỏng hơn nữa. Euro tăng lên 1,3628 USD/EUR. Ngân hàng Trung ương
châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định chính sách trong cuộc họp diễn ra ngày 5/6 sau
cuộc họp báo của Chủ tịch ECB Mario Draghi. Nhiều người tham gia giao dịch trên thị
trường dự báo, ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất chính và lãi suất tiền gửi xuống
dưới 0. Ngoài ra, còn có khả năng, ECB sẽ áp dụng biện pháp hỗ trợ thanh khoản. Chỉ
số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - giảm xuống 80,535 điểm.
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Euro tăng lên trên 1,36 USD trước cuộc họp của ECB

Sau “hai mũi tên” là ngân hàng trung ương nới lỏng tiền tệ và chính phủ nới lỏng tài
khóa, Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã soạn thảo kế hoạch "mũi tên thứ ba"
nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Nhật Bản gọi là "Kế hoạch phục hưng công nghiệp
Nhật Bản". Ngoài thúc đẩy tăng trưởng, kế hoạch “mũi tên thứ ba” của ông Abe còn có
mục tiêu cấp bách nhất: Thúc đẩy tinh thần phấn chấn đang nhạt dần của các nhà đầu
tư đối với lý thuyết kinh tế Abe. Từ đầu năm đến nay, chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã
giảm tổng cộng 8%.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

mong muốn đầu tư vào GAS. Trong khi đó, PVN vẫn sở
hữu tới 96,72% cổ phần tại GAS.
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Ngày 3/6, HĐQT của DXG đã thống nhất vay vốn tại các
ngân hàng với hạn mức tối đa là 50 tỷ đồng để bổ sung
vốn lưu động. Ngoài ra, DXG sẽ chuyển nhượng toàn bộ
số cổ phần của công ty tại công ty con là CTCP Địa ốc Đất
Xanh Bình Dương với giá chuyển nhượng không thấp hơn
giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014. Trong một tháng qua,
giá cổ phiếu DXG đóng cửa dao động trong biên độ
12.500 – 15.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân
là 408.256 đơn vị, 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Sau khi nhiều ngân hàng tăng mạnh tỷ giá USD/VND vào phiên trước, một số ngân
hàng hôm nay cũng tiếp tục đẩy giá bán USD lên mức trần hoặc sát mức trần quy định.
SeABank là ngân hàng nâng giá bán mạnh nhất trong phiên này khi tăng thêm 40 đồng
lên mức kịch trần biên độ cho phép là 21.246 đồng/USD. Cùng niêm yết giá bán USD ở
mức này còn có Techcombank sau khi ngân hàng này nâng tỷ giá lên trong phiên trước.
BIDV và Agribank cũng niêm yết giá bán USD ở sát mức trần là 21.245 đồng/USD,
trong đó BIDV tăng giá bán thêm 5 đồng còn Agribank nâng thêm 45 đồng so với cuối
phiên trước. ACB hạ giá bán USD đi 10 đồng xuống 21.235 đồng. Vietinbank, ACB và
Eximbank là các ngân hàng giảm giá mua trong phiên này với các mức từ 5-15 đồng.

Dow Jones 16,722.34

Nhiều ngân hàng đưa giá USD lên sát mức trần
DXG cần vay 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động 

Nhật đưa ra kế hoạch "mũi tên thứ ba" vực dậy nền kinh tế

trường hàng hóa nhìn chung đang vào giai đoạn có nhu cầu không cao, xét cả về nhu
cầu xuất khẩu và tiêu dùng trong nước.
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HNX Index đứng ở mức 73 90 điểm giảm 1 06 điểm ( 1 42%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 553,46 điểm, giảm 5,30 điểm (-0,95%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 67,931 triệu đơn vị, trị giá 968,09 tỷ đồng.
Toàn sàn có 52 mã tăng, 169 mã giảm và 79 mã đứng giá. Tương tự
như phiên trước, FLC vẫn dẫn đầu thanh khoản trên sàn HOSE, với
khối lượng khớp lệnh đạt tới hơn 12,33 triệu đơn vị, chiếm tới 18,17%
khối lượng giao dịch trên sàn này. Bên cạnh đó, giao dịch cũng chỉ tập
trung vào một số cổ phiếu nhất định như ITA, HQC, SSI, IJC. Về mặt
điểm số, trong nhóm cổ phiếu lớn, GAS là mã duy nhất còn duy trì
được sắc xanh nhẹ khi tăng 500 đồng lên 98.500 đồng/CP và là trụ đỡ
giúp đà giảm của chỉ số VN-Index không bị nới rộng thêm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 73,90 điểm, giảm 1,06 điểm (-1,42%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 47,858 triệu đơn vị, trị giá 422,96 tỷ đồng.
Toàn sàn có 47 mã tăng, 155 mã giảm và 160 mã đứng giá. Tương tự
như trên sàn HOSE, diễn biến tiêu cực cũng bao trùm sàn HNX, hàng
loạt các cổ phiếu có tính dẫn dắt như KLS, VND, VCG, SHB, PVS,
PVX… đã lao dốc mạnh. Trong đó, PVX giảm 200 đồng xuống 4.900
đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn này, đạt hơn 7,9 triệu đơn vị.
Đáng chú ý, ACB tiếp tục đi ngược thị trường khi tăng 200 đồng elen
15.500 đồng/CP nhưng chỉ khớp được hơn 42 nghìn đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 4,6 triệu đơn vị và bán ra 1,8
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.168.980 đơn vị (chiếm 31,5% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 517.500 cổ phiếu và bán ra 154.500 cổ phiếu,
trong đó mã IVS bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 64.000
đơn vị (chiếm 53,5% tổng khối lượng giao dịch).
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sàn Hose tiếp tục một phiên điều chỉnh và đà giảm mở
rộng hơn về cuối phiên. Đóng cửa, Vn-Index giảm 5.3
điểm xuống 553.46 điểm. Thanh khoản phiên nay tăng
nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp với giá
trị khớp lệnh đạt hơn 960 tỷ đồng. Đóng cửa có 169 mã
giảm giá và chỉ 52 mã tăng giá. Nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn giảm điểm là nguyên nhân khiến thị trường giảm
mạnh ở phiên nay. Kết thúc bằng cây nến đỏ thân dài,
cùng với thanh khoản sụt giảm 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 hỗ trợ là
540 điểm. 
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Đà giảm chỉ tạm chững bên sàn này 1 phiên và phiên
nay áp lực bán ra vẫn chưa dừng lại. Nguyên nhân chủ
yếu là từ sự sụt giảm mạnh của cầu. Chốt phiên, HNX-
Index giảm 1.06 điểm xuống 73.9 điểm. Thanh khoản
tăng so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp, khối
lượng giao dịch đạt hơn 47 triệu đơn vị, tương đương
giá trị giao dịch đạt hơn 400 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. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của đường giá là
ngưỡng 72 điểm.  

78 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

515 điểm

570 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sau những phiên giao dịch lình xình với thanh khoản thấp thì phiên nay áp lực bán dứt khoát hơn với đà giảm
điểm mở rộng hơn trong phiên chiều. Điều đáng lưu ý là thanh khoản vẫn ở mức thấp xuất phát từ phía cầu
thận trọng. Do đó, mặt bằng giá phải thấp hơn mới có thể kích thích cầu gia tăng. 
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Chứng khoán Châu Á giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi tăng lên mức cao nhất trong 7
tháng vào phiên trước, khi nhà đầu tư đang chờ báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ và cuộc họp chính sách của
Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Lúc gần 13h28 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình
Dương giảm 0,2% xuống 142,79 điểm, với 9/10 nhóm ngành giảm. Số liệu vào đêm trước cho thấy lạm phát tại
khu vực sử dụng đồng Euro giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 5, và các chuyên gia kinh tế dự đoán ECB có
thể sẽ nới lỏng tiền tệ để ngăn chặn nguy cơ giảm phát trong cuộc họp vào ngày thứ Năm này. Theo một điều
tra của Bloomberg, các nhà kinh tế dự báo Mỹ đã tạo được 210.000 việc làm trong tháng 5, sau khi tạo được
220.000 việc làm vào tháng 4. Trong phiên này, chứng khoán Australia giảm 0,6% dù nước này công bố GDP
quý 1 tăng 1,1% so với quý trước đó, cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế. Chứng khoán Hồng Kông và
Singapore cũng giảm 0,6%, trong khi chứng khoán Nhật Bản tăng 0,4%.
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NHẬN ĐỊNH  

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

Biên động giảm giá không quá lớn là đặc trưng các phiên giao dịch gần đây. Phiên giao dịch hôm nay không
có gì nổi bật. Thị trường vẫn duy trì trạng thái lình xình suốt cả phiên sáng với thanh khoản thấp. Nhà đầu tư
vẫn đang thận trọng là nguyên nhân khiến có lúc cảm giác bảng điện tử như bị đóng băng. Diễn biến lình xình
cả phiên sáng như vậy nên không bất ngờ khi ở phiên chiều áp lực bán đã gia tăng. Như chúng tôi đã nhận
định, tình trạng lình xình không thể diễn ra quá lâu khi tâm lý thận trọng đang lên cao và trong bối cảnh không
có thông tin hỗ trợ thì dòng tiền mới vào thị trường bị hạn chế. Do đó, nếu với một lượng tiền đó không đẩy
được thị trường lên cao hơn so với hiện tại thì việc lình xình sẽ khiến quá lâu sẽ khiến áp lực bán ra là điều
cần thiết. Có như vậy mặt bằng giá mới được hình thành với mức thấp hơn sẽ kích thích lòng tham trở lại và
thanh khoản lúc đó được cải thiện từ từ mới là cơ hội để nhà đầu tư mua vào. Chúng tôi nhận thấy các tín hiệu
kỹ thuật hiện tại không quá xấu, hai sàn tiếp tục xu thế đi ngang và giằng co. Trạng thái này còn tiếp diễn đến
cuối tuần. 

Ngưỡng hỗ trợ hiện tại trên sàn Hose và HNX lần lượt là 540 điểm và 72 điểm. Thị trường sẽ biến động đi
ngang theo xu thế giá giảm dần. Do đó, 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.  

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.




