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WB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,5% trong năm 2014, sau đó sẽ tăng lên
5,6% trong năm 2015 và 5,8% trong năm tiếp theo. Mức dự báo này được giữ nguyên
như trong Báo cáo “Cập nhật tình hình kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương”
của WB công bố ngày 7/4/2014. Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ nhu cầu của
thế giới đang phục hồi. Trong 4 tháng đầu năm 2014, kinh tế Việt Nam tăng trưởng
7,3% với dòng vốn ngoại chảy vào tăng mạnh. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị gần đây
trên biển Đông cũng gây không ít biến động cho nền kinh tế. WB cho rằng, nếu căng
thẳng chính trị gần đây vẫn tiếp diễn thì tình hình kinh tế của Việt Nam sẽ xấu đi

World Bank duy trì dự báo tăng trưởng 5,5% của Việt Nam

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

“Bơm” thêm gần 600 tỷ đồng vốn đầu tư cho 10 tỉnhTNA: 5 tháng lãi trước thuế 20 tỷ đồng

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý bổ sung vốn cho 10 địa phương với tổng vốn 586,6 tỷ đồng 
theo danh mục đầu tư dự án. Các tỉnh và dự án được Chính phủ bổ sung vốn trong đợt 
này bao gồm: Dự án bố trí, sắp xếp tái định cư biên giới ven sông Hồng ra khỏi vùng sạt 
lở, huyện Bát Xát, Lào Cai 116,6 tỷ đồng; Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 
thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê ngăn lũ, huyện An 
Phú, An Giang 108 tỷ đồng; Dự án kè bảo vệ bờ, vờ sông khu vực tượng đài Chiến 
thắng sông Lô và cầu Đoan Hùng trên Quốc lộ 2, Phú Thọ 35 tỷ đồng...

Than Khoáng sản Việt Nam đạt doanh thu hơn 47.000
tỷ trong 5 tháng

NSC đầu tư 100 tỷ đồng triển khai dự án mới

Trong tháng 5/2014, TKV đã đạt doanh thu từ tiêu thụ than
là 4.800 tỷ đồng, nâng số doanh thu toàn tập đoàn ước
đạt 47.156 tỷ đồng, đạt 44,7% kế hoạch năm và bằng
117% so với cùng kỳ 2013, trong đó doanh thu than đạt
23.829 tỷ đồng, sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 2.542 tỷ
đồng, sản xuất, bán điện: 5.558 tỷ đồng...Tính chung 5
tháng đầu năm 2014, TKV đã khai thác được 16,7 triệu
tấn than nguyên khai, đạt 44,1% kế hoạch năm;

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam
(TNA) công bố ước kết quả hoạt động tháng 5 và lũy kế 5
tháng đầu năm 2014. Doanh thu và LNTT riêng tháng 5
của TNA đạt 117,25 tỷ đồng và 3,8 tỷ đồng, nâng con số
lũy kế 5 tháng lần lượt đạt 575 tỷ đồng và 20 tỷ đồng, đều
đạt trên 40% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm
2014.

Sở KH-ĐT Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 5-2014, trên địa bàn thành phố có 6.150
doanh nghiệp đăng ký thành lập, giảm gần 1,5% so với cùng kỳ năm 2013; Tổng số vốn
đăng ký đạt 33.259 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số
doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5.372
doanh nghiệp, bao gồm 251 doanh nghiệp giải thể, tăng 12%; 3.449 doanh nghiệp bỏ
địa chỉ kinh doanh tăng 14 9%; 1 672 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh giảm 14 4%

CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) vừa khởi công
Dự án xây dựng nhà máy chế biến, bảo quản hạt giống
cây trồng trung ương Đồng Văn. Nhà máy được xây dựng
trên diện tích 3 héc-ta tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Hà
Nam), với tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Theo kế hoạch,
dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2015 qua đó nâng công
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Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 4-2014, cơ quan Thuế đã thu và xử lý 8.490 tỷ
đồng tiền nợ thuế từ 2013 chuyển sang năm 2014, đạt tỷ lệ 13%. Trong đó, thu và xử lý
nợ thuế bằng biện pháp quản lý nợ là 7.730 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ
thuế là 760 tỷ đồng. Tính đến 30-4-2014, tổng số nợ thuế của cơ quan Thuế các cấp là
67.084 tỷ đồng, tăng 8,56% so thời điểm 31-12-2013. Trong đó, năm 2013 đã thu và xử
lý được 27.137 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2012 chuyển sang, đạt tỷ lệ gần 50%. Tình
trạng nợ thuế tăng là do nhiều DN gặp khó khăn về tài chính phải ngừng kinh doanh,
giải thể, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh tăng cao. 

Dow Jones 16,945.92

Thu và xử lý 8.490 tỷ đồng nợ thuế TCM đạt 21,5 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 5

OECD cảnh báo các nền kinh tế mới nổi mất đà tăng trưởng

địa chỉ kinh doanh tăng 14,9%; 1.672 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giảm 14,4%.
Bên cạnh đó, có 848 doanh nghiệp khác đang làm thủ tục giải thể.

dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2015, qua đó nâng công
suất chế biến hạt giống của NSC thêm 10.000 tấn/năm

2.42

S&P 500

CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (TCM)
cho biết, lợi nhuận sau thuế trong tháng 5 đạt 21,5 tỷ
đồng, lũy kế từ đầu năm là 75 tỷ đồng. TCM hiện đã nhận
đơn hàng đến hết năm 2014. Đơn hàng từ thị trường Mỹ,
Nhật Bản và Hàn Quốc có sự tăng trưởng. Ông Trần
Thành viên HĐQT TCM chia sẻ, nhà máy mới Vĩnh Long
đang trong giai đoạn chọn nhà thầu xây dựng và sẽ đưa
vào khai thác cuối năm 2014. 
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USD duy trì đà tăng so với euro

Theo báo cáo tháng mới nhất của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), công
bố ngày 10/6, các chỉ số kinh tế hàng đầu cho thấy động lực tăng trưởng ở hầu hết các
nền kinh tế lớn mới nổi đang yếu dần, thậm chí tại Trung Quốc, Nga và Brazil, tốc độ
tăng trưởng thấp hơn mức trung bình. Trong khi đó, các chỉ số kinh tế của Mỹ, Canada
đang thể hiện động lực tăng trưởng ổn định và Khu vực đồng tiền chung châu Âu
(Eurozone) đang phục hồi rõ rệt, thậm chí Anh, quốc gia nằm ngoài Eurozone, đang dần
lấy tốc độ tăng trưởng mạnh. 
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Euro tiếp tục giảm thấp do tác động từ chính sách lãi suất âm và bơm thanh khoản vào
hệ thống tài chính của ECB. Euro giảm xuống 1,3548 USD/EUR, ghi nhận mức giá thấp
nhất kể từ ngày 5/2, theo FactSet. Tăng trưởng kinh tế Mỹ dự báo sẽ phục hồi trong quý
II và có thể sẽ đẩy USD tăng giá lên 1,33 USD/EUR. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá
của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng lên 80,802 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá
của USD với nhiều đồng tiền mạnh khác - tăng lên 73,39 điểm. USD giảm xuống 102,33
JPY/USD.
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VN-Index dừng lại ở mức 570,36 điểm, tăng 3,47 điểm (0,61%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 85,196 triệu đơn vị, trị giá 1.275,47 tỷ đồng.
Toàn sàn có 167 mã tăng, 60 mã giảm và 73 mã đứng giá. Hàng loạt
các cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như BVH, VCB, STB, HAG, KDC…
đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, STB tăng tới 600 đồng lên 20.800
đồng/CP và khớp lệnh lên tới 3,34 triệu đơn vị. FPT tăng 1.600 đồng
lên 46.500 đồng/CP và khớp lệnh 1,5 triệu đơn vị. Chiều ngược lại,
MSN và PGD là 2 mã còn giảm giá trong nhóm VN-30. Tuy nhiên mức
giảm cũng như giao dịch của 2 mã này không quá mạnh.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 75 92 điểm tăng 0 96 điểm (1 29%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 6,7 triệu đơn vị và bán ra 3,2
triệu đơn vị, trong đó mã SAV được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
1.496.460 đơn vị. Hiện SAV đứng ở mức giá 14.900 đồng/cp (+6,4%),
tổng khối lượng giao dịch đạt 6.440 đơn vị. Trên sàn HNX, họ đã mua
vào 2.669.000 cổ phiếu và bán ra 257.655 cổ phiếu.

HNX-Index đứng ở mức 75,92 điểm, tăng 0,96 điểm (1,29%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 63,373 triệu đơn vị, trị giá 495,72 tỷ đồng.
Toàn sàn có 137 mã tăng, 50 mã giảm và 174 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, hàng loạt các cổ phiếu như KLS, SHS, VND, SHB, SCR,
PVS… đã tăng giá khá mạnh. Trong đó, KLS tăng 500 đồng lên
11.900 đồng/CP và khớp lệnh 3,75 triệu đơn vị. SHB tăng 400 đồng
lên 9.200 đồng/CP và khớp được 4,3 triệu đơn vị. Đáng chú ý, PVX tuy
lực cầu bắt đáy rất mạnh được đưa ra nhưng phiên hôm nay, PVX vẫn
giảm 200 đồng xuống 4.200 đồng/CP và khớp lệnh lên tới 25,65 triệu
đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên điều chỉnh trước đó, cầu giá thấp trở lại giúp
Vn-Index phục hồi với thanh khoản cải thiện nhẹ với
tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1100 tỷ đồng. Sự phục hồi
ở một loạt nhóm cổ phiếu midcap đã giúp Vn-Index
chinh phục ngưỡng 570 điểm, đóng cửa tại 570.36
điểm. Độ rộng tăng điểm mở rộng về cuối phiên với 167
mã tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật hiện tại không đồng
thời ủng hộ xu thế tăng giá. Chỉ báo MACD tiếp tục
phục hồi trên ngưỡng 0 là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên
MFI và RSI chưa thực sự ủng hộ xu thế phục hồi khi 2
chỉ báo này vận động hẹp trong vài phiên gần đây. Bên
cạnh đó, STO đang phục hồi mạnh lên vùng quá mua
nên áp lực bán ra sẽ gia tăng trong các phiên kế tiếp.
Với 3 cây nến xanh liên tiếp đang vận động hẹp dưới
dải trên của Bollinger tại ngưỡng 570 điểm cho thấy
ngưỡng này vẫn đang là ngưỡng cần được thử thách
trong các phiên tới khi áp lực bán ra có tín hiệu gia
tăng. Dự báo phiên kế tiếp, Vn-Index tiếp tục thử thách
ngưỡng cản 570 điểm. 
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515 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Phục hồi khá tốt sau phiên giảm trước đó, HNX-Index
đóng cửa tăng 0.96 điểm lên 75.92 điểm. Ở phiên nay,
PVX đã thoát khỏi giá sàn với thanh khoản đột biến
hơn 25 triệu đơn vị, chiếm tới gần 40% thanh khoản
trên sàn này. Nếu loại trừ PVX ra thì thanh khoản trên
sàn này sụt giảm so với phiên hôm qua. Độ rộng tăng
điểm về cuối phiên được mở rộng với 137 mã tăng giá.
Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho tín hiệu
mới cho xu thế hiện tại. 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
78 điểm. Đây là vùng thử thách của chỉ số trong các
phiên tới. 

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay 11/6, thị trường chứng khoán châu Á nối dài chuỗi tăng ngày thứ năm liên
tiếp, chỉ số chuẩn chứng khoán khu vực giao dịch tại mức cao trong vòng 1 năm qua, bởi cổ phiếu nhóm tiêu
dùng và viễn thông tăng mạnh. Cập nhật lúc 9:37 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương đón
nhận thêm 0,2% giá trị, chạm ngưỡng 144,14 điểm, hướng tới mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 20/5/2013.
Tính tới chốt phiên hôm qua, thị trường chứng khoán châu Á đã hồi phục 11% so với mức đáy năm thiết lập
hồi tháng Hai sau báo cáo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong khi các nhà thực thi chính sách nước này đã
áp dụng các chế tài lỏng lẻo hơn đối với ngành ngân hàng, đồng thời, các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi dấu hiệu
hồi phục ổn định. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản có thêm 0,6% giá trị, đồng thời, chỉ số Kospi của Hàn Quốc
biến động nhẹ. Ngược lại, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc và chỉ số NZX 50 của New Zealand cùng thoái lui 0,2%
giá trị. Ngân hàng thế giới World Bank đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do triển vọng kém lạc
quan của nền kinh tế Mỹ, Nga và Trung Quốc. Đơn vị này dự báo nền kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 2,8%
trong năm nay, thấp hơn so với dự báo đưa ra hồi tháng Một là 3,2%. Trước đó, chỉ số Standard & Poor’s 500
suy yếu 0,1% giá trị phiên hôm nay sau khi đã giảm gần 1 điểm chuẩn ngày hôm qua – chấm dứt đà tăng 4
ngày kỉ lục trên phố Wall.
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THỨ NĂM

12/06/2014

Sự phục hồi ở phiên nay phần nào đã được phản ánh từ phiên trước đó khi lực cầu giá thấp rất tốt. Chốt phiên
cả 2 sàn đều đóng cửa ở mức gia cao trong ngày Vn-Index đã tiếp cận ngưỡng 570 điểm ở thời điểm cuối
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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

Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng không còn diễn ra ở phiên nay mà ngược lại, nhóm cổ phiếu midcap phục hồi khá
tốt ở phiên nay. Ở phiên hôm qua, nhóm cổ phiếu chứng khoán bị bán mạnh nhất thì ở phiên nay nhóm này lại
giao dịch tích cực trở lại, tiêu biểu là cổ phiếu SSI, HCM, KLS, BVS…Giao dịch nổi bật ở phiên nay phải kể
đến cổ phiếu PVX khi ngay từ đầu phiên đã khớp hơn 10 triệu dư sàn, cuối phiên nâng khối lượng khớp lệnh
lên hơn 25 triệu đơn vị, chiếm gần 40% thanh khoản trên sàn này. Không có thông tin gì mới về PVX, đánh giá
đây là lực cầu bắt đáy trở lại khi nhận thấy giá đã hấp dẫn. Nhìn chung giao dịch ở phiên nay nhận thấy điểm
tích cực là cầu giá thấp luôn trực sẵn đã giúp cả 2 chỉ số phục hồi khá tốt. Tuy nhiên áp lực bán mạnh ở vùng
giá cao vẫn là điểm lo ngại ở thời điểm này. Tuy phiên nay Vn-Index đã phục hồi lên ngưỡng 570 điểm nhưng
thanh khoản không thực sự cải thiện, do đó ngưỡng này tiếp tục là ngưỡng thử thách đối với Vn-Index trong
các phiên tới. Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu chưa lấy lại được điểm đã mất trong phiên giảm hôm qua nên
áp lực trong phiên tới nếu giá phục hồi sẽ rất lớn. Với 3 cây nến xanh liên tiếp trên Hose dao động sát ngưỡng
570 điểm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn duy trì và chưa thực sự hội tụ đầy đủ yếu tố cho xu thế tăng mới khi
thanh khoản là yếu tố quan trọng. 

Xu thế đi ngang trên cả 2 sàn vẫn duy trì với các ngưỡng kháng cự là 570 điểm với Vn-Index và 78 điểm với
HNX-Index. Trong các phiên tới, cả 2 chỉ số này sẽ vận động dưới ngưỡng kháng cự trên. Nếu vượt thành
công ngưỡng này cùng với thanh khoản cải thiện rõ rệt thì xu thế tăng giá trở lại mới được xác lập. Do đó, nhà
đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hợp lý.   

cả 2 sàn đều đóng cửa ở mức gia cao trong ngày. Vn Index đã tiếp cận ngưỡng 570 điểm ở thời điểm cuối
phiên nhưng thanh khoản không thực sự cải thiện và áp lực bán ra ở vùng giá cao tiếp tục là lực cản cho đà
phục hồi của chỉ số trong phiên kế tiếp. 

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.




