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Để tránh phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu của Trung Quốc, nhiều DN đang chuyển
hướng lựa chọn thay thế bằng nguyên liệu từ các thị trường khác. Tiên phong trong
cuộc "cách mạng" này là ngành dệt may. Để có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm
nguồn nguyên phụ liệu ở thị trường mới, mới đây, Hiệp hội Dệt may Việt Nam đã
khuyến cáo các DN trong ngành: DN chủ động tìm các thị trường tiềm năng khác để
nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Một số thị trường cho DN như
Thái Lan, Hàn Quốc; Indonesia...

Chuyển hướng thay thế nguyên liệu Trung Quốc

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

VBF kiến nghị giảm sở hữu Nhà nước tại các công ty niêm yết khoảng 35%Nhóm Deutsche Bank nâng tỷ lệ nắm giữ lên 7,03%
vốn tại HSG

Bình Dương cấp phép đầu tư cho 6 doanh nghiệp Trung Quốc

VBF kiến nghị, tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước bằng việc 
bán cổ phần Nhà nước trong các công ty không thuộc diện "nhạy cảm" và "hạn chế". 
Trước mắt có thể giảm bớt sở hữu Nhà nước tại các công ty niêm yết khoảng 35%. 
Thời gian sau có thể giảm xuống thêm. Ngoài ra, Việt Nam cần đẩy mạnh cổ phần hóa 
các công ty 100% vốn Nhà nước; rà soát để giảm bớt danh sách ngành nhạy cảm. 
Theo VBF, việc bán một phần cổ phần của các doanh nghiệp này sẽ dễ dàng bù đắp 
được thâm hụt ngân sách của Nhà nước trong giai đoạn khó khăn này. 

SHS: Thoái bất thành 4,12% vốn 

PVD: LNST năm 2014 có thể đạt 2.060 tỷ đồng

Từ ngày 6/5 đến 4/6, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt
Nam đăng ký bán hết 4.109.000 cp, chiếm tỷ lệ 4,12% vốn
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) nhưng bất
thành. Được biết lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ
phiếu đăng ký là do giá thị trường không đạt kỳ vọng.
Trong một tháng qua, giá cổ phiếu SHS bình quân dao
động trong biên độ 6.300 – 9.200 đồng/cp

Nhóm Deutsche Bank vừa thông báo đã mua 882.100
HSG. Qua đó, nâng tổng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ
5.884.793 cp lên thành 6.766.893 cp HSG, tương đương
7,03% vốn kể từ ngày 28/05. Trong lần mua thêm cổ phiếu 
của HSG lần này chỉ có Deutsche Bank AG, London
Brand và Epsom Limited thực hiện giao dịch, với số lượng
cổ phiếu mua là 340.100 và 542.000 cổ phiếu.

Ngày 4/6, UBND tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư mới và bổ sung vốn đầu
tư cho 41 doanh nghiệp nước ngoài, trị giá 213 triệu USD. Trong hơn 10 dự án cấp
phép mới có 6 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc với số vốn đầu tư gần 29 triệu
USD. 5 tháng đầu năm 2014, tỉnh đã thu hút hơn 978 triệu USD, đạt 97,8% kế hoạch cả
năm, tăng 14,9% so với cùng kỳ, với 65 dự án đầu tư mới có tổng vốn đầy tư 370,4 triệu 
USD và 56 dự án bổ sung vốn đầu tư hơn 600 triệu USD. Năm 2011 vốn đầu tư FDI
của tỉnh đạt xấp xỉ 1 tỷ USD 2012 là 2 6 tỷ USD 2013 thu hút 1 4 tỷ

PVD công bố KQKD quý 1/2014 với DT đạt 4.322 tỷ đồng,
tăng 36% so với cùng kỳ.LNTT đạt 775 tỷ đồng và LNST
thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 597 tỷ đồng (tăng 41,8%,
hoàn thành 36,2% KH năm). VCBS dự báo LNTT và LNST
dành cho cổ đông công ty mẹ của PVD đạt tương ứng
2.651 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ, vượt 23,3% KH
năm và 2 061 tỷ đồng tăng 9 4% vượt gần 25% KH năm
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CHỈ SỐ +/- ĐIỂM

Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), ông Nguyễn Hùng Linh cho biết: VFA vừa
dẫn một đoàn gồm Tổng Cty lương thực I và II cùng 9 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu
gạo tới tiếp thị tại Liên bang Mexico. Tại đây đoàn đã làm việc với Hiệp hội nông sản
Mexico, cơ quan kiểm định thực vật và một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu gạo.
Hai bên đã đạt được thỏa thuận thống nhất về công tác kiểm định chất lượng gạo khi
nhập khẩu vào Mexico. Theo đó, trong năm 2014 này các doanh nghiệp Việt Nam sẽ
xuất tới thị trường này khoảng 70 ngàn tấn gạo loại 5% tấm. Đây là lần đầu tiên gạo Việt
Nam xâm nhập thị trường mexico, nơi mà mỗi năm phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn
lương thực, chủ yếu từ Mỹ.

Dow Jones 16,737.53

Gạo Việt Nam xâm nhập thị trường Mexico DXG tính chuyển nhượng hết vốn tại Đất Xanh Bình
Dương

Lạm phát toàn cầu tăng trong tháng 4

của tỉnh đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, 2012 là 2,6 tỷ USD, 2013 thu hút 1,4 tỷ.năm và 2.061 tỷ đồng, tăng 9,4%, vượt gần 25% KH năm

16.04

S&P 500

HĐQT DXG đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số
cổ phần của DXG tại công ty con là CTCP Địa ốc Đất
Xanh Bình Dương. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn
giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2014. Chủ tịch HĐQT DXG
Lương Trí Thìn là người được ủy quyền thực hiện việc
thoái vốn. DXG hiện đang tìm kiếm đối tác chuyển
nhượng. HĐQT DXG còn thống nhất sẽ thực hiện vay vốn
tại các ngân hàng với hạn mức tối đa là 50 tỷ đồng để bổ
sung vốn lưu động.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

17.56Nasdaq

-18.61

     CAC 40

USD tăng do đồn đoán ECB sẽ nới lỏng chính sách

Ngày 4/6, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết, trong tháng 4 tốc độ
lạm phát hàng năm tại 34 nước thành viên tăng lên 2% so với mức 1,6% của tháng 3.
Trong khi đó, Nhóm G20, gồm 20 quốc gia đang phát triển và các nước công nghiệp
hàng đầu thế giới, tốc độ lạm phát hàng năm tăng 2 tháng liên tiếp lên 2,8% trong cùng
kỳ so với 2,5% của tháng trước đó. Tốc độ lạm phát tại các nước phát triển tăng đã trấn
an nhiều ngân hàng trung ương có mục tiêu lạm phát là 2%, trừ các nhà hoạch định
chính sách của ECB do lạm phát năm của khu vực đồng euro giảm xuống 0,5% trong
tháng 5

-0.73

CHÂU ÂU

Hang Seng  

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

11.41

      FTSE 100 

1,500.18

KHU VỰC

MỸ

Trang 1

9,916.78

15,079.37

Giới đầu tư dự đoán ECB có thể sẽ tăng kích thích vào nền kinh tế khu vực đồng euro
nhằm đối phó với lạm phát thấp kéo dài. Euro giảm xuống 1,3605 USD/EUR. Trong
tháng 5, euro giảm xuống, giao dịch từ mức trên 1,39 USD/EUR xuống dưới 1,36
USD/EUR sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đánh tín hiệu, có thể
sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tháng 6. ECB cũng lên kế hoạch chi tiết cho gói
chính sách gồm cắt giảm lãi suất, bổ sung biện pháp hỗ trợ thanh khoản để phục hồi
lạm phát. 

-9.89

2.28 4,503.28
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Số cp tăng giá
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Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

551.10

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

815.11

70

59,225,435
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128

-2.36

74

VN-Index dừng lại ở mức 551,10 điểm, giảm 2,36 điểm (-0,43%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 59,225 triệu đơn vị, trị giá 815,11 tỷ đồng.
Toàn sàn có 128 mã tăng, 70 mã giảm và 102 mã đứng giá. Phiên
giao dịch hôm nay, các cổ phiếu vừa và nhỏ như FLC, ITA, HAR,
KBC… đều đã đồng loạt tăng giá. Bên cạnh đó, giao dịch trên sàn
HOSE phiên hôm nay cũng đổ đồn vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Đáng chú ý nhất, FLC tiếp tục thu hút mạnh dòng tiền khi khớp được
tới 13,4 triệu đơn vị, chiếm 22,62% khối lượng giao dịch toàn sàn
HOSE. Khép phiên giao dịch, FLC được kéo lên mức giá trần.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 74 50 điểm tăng 0 59 điểm (0 81%) Tổng
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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

1,242,200

74.50

TỔNG KL

MUA 3,110,690

BÁN 2,471,690 456,253

297.70

33,721,687

TỔNG QUAN GD NĐTNN

126

53

55

0.59

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,1 triệu đơn vị và bán ra 2,5
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
550.000 đơn vị (chiếm 23,4% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.242.200 cổ phiếu và bán ra 456.253 cổ phiếu,
trong đó mã EFI bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 75.700
đơn vị (chiếm 48,6% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index đứng ở mức 74,50 điểm, tăng 0,59 điểm (0,81%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 33,722 triệu đơn vị, trị giá 297,700 tỷ đồng.
Toàn sàn có 126 mã tăng, 53 mã giảm và 183 mã đứng giá. Trong
nhóm HNX-30 chỉ có 4 mã giảm là DXP, EID, HMH và TCT, tuy nhiên
mức giảm cũng như giao dịch của các mã này không quá mạnh. Ở
chiều ngược lại, sắc xanh đã bao trùm lên các cổ phiếu như VND,
VCG, SHB, SHS, PVX, PVS, KLS… Trong đó, PVX tăng 300 đồng lên
5.200 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt 5,7 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Đà giảm tạm chững lại sau phiên giảm mạnh trước đó.
Chốt phiên, Vn-Index để mất 2.36 điểm xuống 551.1
điểm. Thanh khoản phiên nay sụt giảm so với phiên
trước với giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 800 tỷ đồng. Tuy
nhiên độ rộng tăng điểm hôm nay khá tốt nhờ sự phục
hồi ở một loạt các cổ phiếu nhỏ với 128 mã tăng giá.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mất điểm như BVH, GAS,
MSN là nguyên nhân khiến chỉ số giảm điểm cuối
phiên. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại vẫn chưa cho tín
hiệu mới. 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 đang giảm mạnh về vùng quá
bán nên cơ hội thị trường phục hồi được tăng lên. Dự
báo trong phiên cuối tuần, đường giá sẽ biến động hẹp
với ngưỡng hỗ trợ là 540 điểm. 
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515 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Sau chuỗi giảm điểm liên tiếp, HNX-Index đã có phiên
phục hồi sau khi chạm dải giữa của Bollinger. Chốt
phiên, HNX-Index tăng 0.59 điểm lên 74.5 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh với giá trị khớp lệnh chưa đạt
300 tỷ đồng. Độ rộng tăng điểm mở rộng hơn về cuối
phiên nhờ một loạt các cổ phiếu dẫn dắt tăng giá với
126 mã tăng. Phiên hôm nay, STO đã giảm mạnh về
vùng quá mua nên cơ hội cho nhịp phục hồi vẫn còn,
đồng thời đường giá đang ở dải giữa của Bollinger nên
tạm thời được hỗ trợ bởi đường này. Các chỉ báo khác
như MACD, MFI và RSI chưa cho tín hiệu mới về xu
thế, đặc biệt MFI đang có xu thế giảm mạnh là tín hiệu
cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường. Hiện tại
ngưỡng dải giữa của Bollinger đang hỗ trợ đường giá,
tuy nhiên chưa có tín hiệu nào cho sự phục hồi nên thị
trường sẽ tiếp tục giằng co đi ngang. 

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trung bình

80 điểm

530 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 69 điểm Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

72 điểm

590 điểm

67 điểm

76 điểm

Mạnh

Yếu



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán mới nổi có phiên giảm đầu tiên trong vòng 3 phiên khi cổ phiếu Trung Quốc giảm do
lo ngại các biện pháp thúc đẩy kinh tế của chính phủ có thể không vực dậy được tốc độ tăng trưởng của nền
kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số MSCI của các thị trường mới nổi giảm 0,5% xuống 1.031,19 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite Index của Trung Quốc có phiên giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi phiên giảm dài nhất kể từ
ngày 28/4, do giá nhà giảm làm lu mờ mức tăng của cổ phiếu các công ty sản xuất và kế hoạch giảm dự trữ
bắt buộc đối với một số ngân hàng. Thị trường Qatar giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do lo ngại nước
này sẽ không giành được quyền đăng cai World Cup 2022. Chỉ số Ibovespa của Brazilia giảm khi cổ phiếu các
công ty xuất khẩu nước này rớt giá, trong khi chỉ số Micex Index của Nga tăng phiên thứ ba liên tiếp khi nhà
đầu tư kỳ vọng cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà lãnh đạo EU sẽ xoa dịu căng thẳng
tại Ucraina.
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Sau chuỗi giảm điểm liên tiếp, cả 2 sàn chứng kiến sự phục hồi nhẹ của thị trường ở phiên chiều nay. Tuy
đóng cửa trái chiều ở 2 sàn nhưng độ rộng tăng điểm về cuối phiên khá tốt. Điểm bất lợi là thanh khoản sụt
giảm mạnh với tổng giá trị giao dịch cả 2 sàn chỉ nhỉnh hơn 1000 tỷ đồng. Sự phục hồi này được đánh giá là
nhịp phục hồi tất yếu khi nhiều mã chạm ngưỡng hỗ trợ. 
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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

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, GAS, MSN giảm mạnh là nguyên nhân chính khiến Vn-Index mất điểm
ở phiên nay. Chốt phiên Vn-Index giảm 2.36 điểm xuống 551.1 điểm. Trong khi HNX-Index tăng nhẹ 0.59 điểm
lên 74.5 điểm. Đà giảm mạnh ở phiên nay chỉ duy trì trong nửa phiên sáng. Lực cầu giá thấp trở lại trong khi
áp lực bán giảm bớt là nguyên nhân chính giúp việc đẩy giá lên một cách dễ dàng. Và mục đích thu hút cầu trở
lại đã thành công. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm mạnh cho thấy sự phục hồi còn mong manh. Việc mất
điểm ở Hose hôm nay không mang ý nghĩa nhiều vì chủ yếu xuất phát từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi
nhiều mã trên sàn này đã lấy lại những gì đã mất ở phiên hôm qua. Nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động
sản vẫn là những cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở phiên nay. Sự trở lại của nhóm đầu cơ ở phiên nay cho thấy kỳ
vọng về dòng tiền trở lại thị trường. Nhịp phục hồi ở phiên nay không hề bất ngờ khi nhiều cổ phiếu đã chạm
đường MA(20) và HNX-Index chạm ngưỡng hỗ trợ là dải giữa của Bollinger. Hiện tại chúng tôi đánh giá xu thế
không xấu đi. Tuy nhiên cơ hội cho thị trường phục hồi vẫn chưa mở ra. 

Hiện tại các chỉ báo kỹ thuật trên 2 sàn cho thấy cơ hội phục hồi trong phiên tới vẫn còn khi STO giảm về vùng
quá bán và nhiều mã đang ở ngưỡng hỗ trợ MA(20). Tuy nhiên, chúng tôi đánh ra rủi ro ngắn hạn vẫn cao,
nhà đầu tư chưa nên mở lại trạng thái mua ở thời điểm này.  

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.




