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Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách
đến Đà Nẵng ước đạt 1,3 triệu lượt, tăng 15,6% và đạt gần 37% kế hoạch, trong đó
khách quốc tế hơn 401.000 lượt, tăng 19%. Tổng doanh thu đạt gần 3.500 tỉ đồng. Tuy
nhiên, từ ngày 15-5 trở lại đây, lượng khách quốc tế đã có sự giảm sút đáng kể. Lượng
khách Trung Quốc giảm mạnh nhất, khoảng 85%-90%. Điều này dẫn đến việc 13
chuyến bay trực tiếp thuê chuyến từ các tỉnh, thành Trung Quốc đến TP Đà Nẵng phải
tạm ngưng hoạt động. Đối với các thị trường khách khác như Singapore, Anh, Mỹ,
Pháp, Nhật Bản… cũng bị ảnh hưởng với tỉ lệ giảm khoảng 5%-10%. 

Khách Trung Quốc đến Đà Nẵng giảm 85%-90% 

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

Hà Nội thu hồi nhiều khu đất "vàng" để xây dựng trường họcTháng 5, DPR ước đạt 13 tỷ đồng lợi nhuận

Ách tắc hàng hóa tại các cảng Hải Phòng

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã đề xuất 143 địa điểm xây dựng trường học. Trong 
số đó, có 53 điểm đề xuất nằm trong Quy hoạch mạng lưới trường học Thủ đô, 72 điểm 
nằm ngoài quy hoạch mạng lưới trường học và 18 điểm chuyển đổi từ các chức năng 
khác sang trường học. Trong các điểm chuyển đổi từ chức năng khác sang trường học, 
nhiều nhất là quận Hoàn Kiếm 10 điểm, đáng chú ý như số nhà 63 Hàng Chiếu (rộng 
305m2),...Tại Ba Đình, có địa điểm Nhà máy Bia Hà Nội diện tích 31.600m2 và Viện 
Phổi trung ương diện tích 6.600m2, đều là các đơn vị thuộc diện xem xét di dời theo quy 
hoạch chung…

PXA áp lực truớc kế hoạch lãi 15 tỷ đồng

VOSA đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 36%

Sau hai năm (2012, 2013) liên tiếp thua lỗ, ĐHCĐ CTCP
Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA) vừa thông
qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 464 tỷ
đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng. Lãnh đạo PXA cho
biết, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên, bởi
nếu không Công ty sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc. Công ty
đang đẩy nhanh công tác bàn giao các sản phẩm còn lại
của Dự án Tòa nhà dầu khí Nghệ An

Theo kết quả kinh doanh tháng 5/2014, vừa được CTCP
Cao su Đồng Phú (DPR) công bố, DPR tiêu thụ được
576,8 tấn mủ cao su, với giá bán bình quân đạt 37,5 triệu
đồng/tấn, doanh thu 23,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế
ước đạt hơn 13 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, DPR đạt 
hơn 215 tỷ đồng doanh thu, ước lợi nhuận trước thuế đạt
73,7 tỷ đồng. Giá bán cao su bình quân trong 5 tháng đầu
năm nay chỉ đạt 45,5 triệu đồng/tấn

Theo tin từ Bộ GTVT, hiện nay số lượng hàng đang tồn tại các cảng Hải Phòng là khá
lớn. Thống kê cho thấy, tính đến ngày 3/6/2014, tổng số hàng hóa ứ đọng tại các cảng
là 161.103 tấn, 1.061 container và 32.010 TEU. Nguyên nhân của tình trạng này là do
việc siết chặt, kiểm soát tải trọng phương tiện thông qua cân tải trọng xe, do đó nhiều
chủ hàng, chủ xe container có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng tình hình kiểm tra, xử lý của

ả ấ ế

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam đặt kế hoạch năm 2014
với doanh thu 750 tỷ đồng, LNST 47,4 tỷ đồng, tăng 36%
so với năm 2013, cổ tức dự kiến 12% bằng tiền mặt. Năm
2014, VOSA sẽ thực hiện dự án xây mới nhà kho IC 4.500
m2 tại Quảng Ninh, với tổng vốn đầu tư 10,6 tỷ đồng;

ể ề ả ấ
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Các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tỷ giá sáng nay sau khi ổn định lại từ cuối tuần
trước. Hiện giá USD niêm yết tại Vietcombank là 21.190 – 21.240 đồng/USD, tăng 30
đồng so với đầu giờ sáng. Eximbank trong khi đó cũng nâng giá USD thêm 40 đồng
chiều mua vào và 35 đồng chiều bán ra lần lượt lên 21.180 đồng/USD và 21.245
đồng/USD. Tỷ giá tại Techcombank là 21.160 – 21.246 đồng/USD, tăng 20 đồng chiều
mua vào, 26 đồng chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Giá USD tại BIDV là 21.185 –
21.240 đồng/USD, tăng so với cuối tuần qua là 21.150 – 21.210 đồng/USD. Tỷ giá niêm
yết tại VietinBank là 21.180 - 21.245 đồng/USD, tăng 30 đồng mua vào và 35 đồng bán
ra so với cuối tuần trước. 

Dow Jones 16,924.28

Tỷ giá tại ngân hàng lại bật tăngPXA áp lực truớc kế hoạch lãi 15 tỷ đồng

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhanh hơn trong quý I

các cơ quan chức năng trên đường; thị trường vận tải có dấu hiệu bị thiếu phương tiện
cục bộ phương tiện hoạt động chưa hết công suất, cầm chừng…

chuyển nhượng Dự án Trung tâm điều hành sản xuất kinh
doanh VOSA tại số 1 Bến Vân Đồn cho VOSALAND.

0.55

S&P 500

Dự tính 5 tháng đầu năm, PET đạt 4.600 tỷ đồng doanh
thu, 110 tỷ đồng LNTT, trong đó, lợi nhuận từ hoạt động
phân phối điện thoại vẫn chiếm tỷ trọng lớn. PET vừa
quyết định thành lập công ty con với 51% vốn góp là
CTCP Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí, dự
kiến công ty này sẽ đi vào hoạt động từ ngày 16/6 tới.
Năm 2014, PET đặt kế hoạch doanh thu 9.500 tỷ đồng,
LNST 180 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 8% so với thực
hiện năm 2013, nhưng cổ tức giữ nguyên ở mức 17%. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Ngại cấm vận, doanh nghiệp Nga chuyển sang dùng nhân dân tệ

Ngày 9/6, chính phủ Nhật Bản cho biết, trong quý I/2014 GDP (năm) của nước này đã
tăng trưởng 6,7%, nhanh hơn so với số liệu sơ bộ là 5,9% và dự báo của các chuyên
gia kinh tế là 5,6%. Trong quý I/2014, đầu tư kinh doanh tăng 7,6% so với quý trước đó
và số liệu sơ bộ là tăng 4,9%. Chi tiêu tiêu dùng tăng 2,2%, cao hơn so với ước tính ban 
đầu là 2,1%. Tăng cường sức mạnh trong đầu tư kinh doanh có thể giúp kinh tế Nhật
Bản tránh khỏi tình trạng suy thoái như dự đoán trong quý II sau đợt tăng thuế từ đầu
tháng 4. 
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Trang 1

9,999.10

15,124.00

Các công ty Nga đang chuẩn bị chuyển sang dùng nhân dân tệ và các đồng tiền khác
của châu Á làm đồng tiền thanh toán trong các giao dịch. Theo Financial Times, Nga lo
sợ rằng lệnh cấm vận của phương Tây có thể khiến Nga gặp rắc rối với đồng USD.
Pavel Teplukhin – người đứng đầu Deutsche Bank chi nhánh Nga – cho biết trong một
vài tuần gần đây, các tập đoàn lớn của Nga bắt đầu sử dụng nhiều sản phẩm bằng
đồng nhân dân tệ, đồng thời lập tài khoản ở các địa điểm châu Á.

11.91

-0.46 4,580.66
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

565.61

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,660.97
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VN-Index dừng lại ở mức 565,61 điểm, tăng 6,57 điểm (1,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 112,503 triệu đơn vị, trị giá 1.660,97 tỷ đồng.
Toàn sàn có 125 mã tăng, 83 mã giảm và 92 mã đứng giá. Đáng chú
ý, phiên hôm nay, GAS có lúc tăng kịch trần lên mức 107.000 đồng/CP
ở cuối phiên sáng, tuy nhiên tới cuối phiên giao dịch, áp lực bán tăng
cao khiến mã này chỉ còn tăng 4.000 đồng lên 104.000 đồng/CP và
khớp lệnh gần 500 nghìn đơn vị. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu thuộc
nhóm chứng khoán tiếp tục nhận được sự quan tâm khá lớn từ nhà
đầu tư. Trong đó, các cổ phiếu như SSI, HCM và AGR.. vẫn tăng giá
khá mạnh. SSI tăng 500 đồng lên 25.400 đồng/CP và khớp lệnh 7,26
triệu đơn vị. HCM tăng tới 1.900 đồng lên 34.000 đồng/CP và khớp
lệnh 1,9 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

HNX Index đứng ở mức 75 62 điểm giảm 0 24 điểm ( 0 31%) Tổng
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SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 8,2 triệu đơn vị và bán ra 3,4
triệu đơn vị, trong đó mã KLS được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.680.000 đơn vị (chiếm 13,6% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 4.141.800 cổ phiếu và bán ra 303.688 cổ phiếu,
trong đó mã EFI được bị khối ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với
122.200 đơn vị (chiếm 64,0% tổng khối lượng giao dịch).

HNX-Index đứng ở mức 75,62 điểm, giảm 0,24 điểm (-0,31%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 72,433 triệu đơn vị, trị giá 741,62 tỷ đồng.
Toàn sàn có 103 mã tăng, 81 mã giảm và 177 mã đứng giá. KLS tăng
400 đồng lên 12.100 đồng/CP và vẫn là mã khớp lệnh mạnh nhất sàn
HNX, đạt hơn 12,34 triệu đơn vị. BVS tăng 400 đồng lên 13.200
đồng/CP và khớp được trên 2,24 triệu đơn vị. Trong khi đó, nhiều cổ
phiếu có tính dẫn dắt như VND, SHS, SHB, SCR, PVS… đã lùi xuống
dưới mốc tham chiếu và kéo chỉ số HNX-Index giảm điểm. Hai mã
SHB và SHS phiên hôm nay đều khớp lệnh trên 4 triệu đơn vị. Đáng
chú ý, PVX vẫn bị kéo xuống mức giá sàn và còn dư bán giá sàn tới
hơn 6,9 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tiếp đà tăng điểm ở cuối tuần trước, Vn-Index phiên
nay đóng cửa tăng 6.57 điểm lên 565.61 điểm. Trong
phiên có lúc chỉ số đạt gần 572 điểm. Nhóm cổ phiếu
chứng khoán và nhóm vốn hóa lớn tăng điểm là động
lực chính tạo sức lan tỏa cho thị trường. Trong đó phải
kể đến GAS, HCM, SSI…Thanh khoản phiên nay tăng
mạnh với tổng khối lượng giao dịch gấp đôi phiên cuối
tuần trước đạt hơn 100 triệu đơn vị, tương đương giá
trị giao dịch đạt hơn 1500 tỷ đồng. Đóng cửa với cây
nến xanh thân dài là cây nến xanh thứ 2 liên tiếp đem
đến tâm lý tích cực cho thị trường. Chỉ báo MACD tăng
mạnh vượt ngưỡng 0 là tín hiệu tích cực. Cùng với RSI
tăng trở lại lên vùng 60 ủng hộ xu thế phục hồi. Tuy
nhiên, dải Bollinger chưa có tín hiệu mở lên trên rõ rệt
nên áp lực bán ra tại dải trên của Bollinger vẫn lớn.
Hiện tại ngưỡng 570 điểm là dải trên của Bollinger vẫn
là ngưỡng cản khó vượt với Vn-Index tại thời điểm hiện
tại. Dự báo trong phiên tới, đường giá sẽ thử thách
ngưỡng cản này. 

NHẬN ĐỊNH  

515 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Đóng cửa trái chiều, HNX-Index giảm điểm về cuối
phiên cũng là mức điểm thấp nhất trong phiên. HNX-
Index để mất 0.24 điểm xuống 75.62 điểm. Thanh
khoản tăng mạnh với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn
72 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn
740 tỷ đồng. PVX giảm sàn là nguyên nhân chính khiến
kéo chỉ số giảm điểm. Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này
vẫn chưa cho tín hiệu mới. MACD vẫn tiếp tục đi
ngang cùng đường tín hiệu, RSI và MFI vẫn vận động
khá hẹp, đặc biệt là chỉ báo MFI vẫn đang trong xu thế
giảm là tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Dải
Bollinger vẫn đang co lại là lực cản cho đà phục hồi của
chỉ số trong phiên kế tiếp. Ngưỡng cản trước mắt là
vùng giá 76 điểm. Đây là vùng thử thách của chỉ số
trong phiên tới. 

78 điểm
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530 điểm
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Trang 3

Trung bình 69 điểm Trung bình

Yếu
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Yếu

Yếu

72 điểm
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76 điểm
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Yếu



Điểm qua thị trường quốc tế:

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 9/6, thị trường chứng khoán châu Á hào hứng đón nhận sắc xanh, chỉ
số chuẩn chứng khoán khu vực mở rộng đà tăng ở mức đỉnh 7 tháng, sau báo cáo tăng trưởng kinh tế Nhật
Bản, tỷ lệ thất nghiệp Mỹ và hoạt động xuất khẩu Trung Quốc thúc đẩy kì vọng về tăng trưởng kinh tế toàn
cầu. Cụ thể, cổ phiếu của hãng Nissan Motor Co. của Nhật Bản, với khoảng 80% doanh số bán ô tô tới từ
hàng xuất khẩu, khởi sắc 1,7% giá trị tại thị trường Tokyo. Cập nhật lúc 9:35 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI
châu Á Thái Bình Dương bổ sung 0,3% giá trị, chạm ngưỡng 143,62 điểm, hướng tới mức đóng cửa cao nhất
kể từ ngày 22/9 năm ngoái, 8/10 nhóm ngành công nghiệp trong đà tăng điểm. Tuần trước, chỉ số chuẩn
chứng khoán khu vực đã nối dài đà tăng tuần dài nhất của thị trường chứng khoán châu Á kể từ tháng Ba năm
nay. Tính tới chốt phiên ngày 6/6, chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực đã tăng 10% từ mức đáy năm thiết lập
hồi tháng Hai sau khi các nhà thực thi chính sách Trung Quốc nới lỏng quy định đối với ngành ngân hàng và
dữ liệu kinh tế Mỹ phản ánh sự hồi phục một cách ổn định. Thị trường chứng khoán toàn cầu xanh sàn hàng
loạt sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ cho thấy đã có 217.000 việc làm tăng thêm trong tháng Năm,
vượt dự tính 215.000 của giới phân tích và thiết lập tháng tăng thứ tư liên tục trên ngưỡng 200.000 – lần đầu
xuất hiện kể từ đầu năm 2000. Đồng thời, hoạt động xuất khẩu Trung Quốc cũng tăng trưởng vượt dự tính là
7% trong tháng trước, trong khi đó nhập khẩu giảm, dữ liệu công bố cuối ngày hôm qua. Hiện, chỉ số Topix của
Nhật Bản tăng 0,5% giá trị. Tổng sản phẩm quốc nội nước này quý I vừa qua mở rộng ở ngưỡng 6,7% so với
3 tháng trước đó, dữ liệu công bố bởi văn phòng nội các hôm nay. 
Đồng thời, chỉ số Kospi của Hàn Quốc có thêm 0,5% giá trị, ngược lại, chỉ số NZX 50 của New Zealand trượt
nhẹ 0,1% giá trị. 
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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.

Đã lâu thị trường mới được chứng kiến tâm lý hưng phấn như phiên sáng nay. Đồng loạt các mã lớn nhỏ đều
được đẩy giá lên cao. Đặc biệt là việc tăng giá của GAS lên trần đã có lúc kéo Vn-Index vượt ngưỡng 570
điểm. Bên cạnh đó một số mã như MSN, VIC, BVH cũng tăng giá theo là động lực kéo chỉ số tăng mạnh.
Nhóm cổ phiếu chứng khoán sau thông tin về UBCK trình lên Bộ tài chính nới room ở tuần trước đó thì phiên
nay giao dịch vẫn khá sôi động. SSI, HCM, KLS, KLS vẫn là cổ phiếu dẫn dắt trong nhóm này. Có thể thấy
nhóm cổ phiếu này đã tạo được sức lan tỏa cho thị trường. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn luôn chờ sẵn chỉ
có điều vẫn đang thận trọng trong bối cảnh thông tin hỗ trợ hiếm hoi. Trạng thái hưng phấn nhanh chóng qua
đi trong phiên buổi chiều khi áp lực bán dồn dập, hầu hết các mã không giữ được mức giá cao trong ngày,
thậm chí nhiều mã giảm điểm. Biểu đồ kỹ thuật cho thấy nhiều mã đang gặp ngưỡng cản là đường MA(50) nên
áp lực bán ra là điều dễ hiểu. Thanh khoản ở phiên nay ghi nhận sự tích cực dòng tiền duy trì khá tốt, cầu đặt
giá thấp cũng rất ổn định và liên tục gia tăng. Điều đáng lo ngại là áp lực bán mạnh ra trong phiên chiều cho
thấy ngưỡng cản 570 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt ở thời điểm này và tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu
thế. Trong các phiên tới, nếu được sự trợ giúp của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì việc bứt phá ngưỡng 570
điểm không khó khăn. Nhưng chúng tôi bảo lưu quan điểm điểm tăng kèm theo thanh khoản tăng thể hiện lực
cầu tốt thì xu thế tăng giá trở lại mới xác lập. 

Hiện tại chưa có tín hiệu mới nào cho thấy thị trường đã xác lập xu thế tăng giá trở lại. Do đó, chúng tôi khuyến
nghị nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài chờ đợi thị trường xác lập xu thế rõ ràng hơn. Nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu
hợp lý.  

Hiệu ứng tâm lý từ phiên trước đó vẫn nối tiếp sang đến phiên nay. Hai sàn đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-
Index ghi được 6.57 điểm lên 565.61 điểm thì HNX-Index để mất 0.24 điểm xuống 75.62 điểm. Tuy nhiên thanh
khoản cả 2 sàn tăng mạnh so với phiên trước với tổng giá trị khớp lệnh cả 2 sàn đạt hơn 2200 tỷ đồng. Điều
này cho thấy dòng tiền đang được dần cải thiện. 

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.
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