
Trong 5 tháng đầu năm, CTCP Dược phẩm Imexpharm
(IMP) đạt 298,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 42,2 tỷ đồng
lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 30,1% và 35,2% kế

BVSC dự báo, trong 6 tháng đầu năm, MB sẽ đạt 2.020 tỷ
đồng thu nhập từ hoạt động và 670 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế, giảm lần lượt 0,6% và 6,9% so với cùng kỳ năm
2013; tăng trưởng tín dụng khoảng 6 - 7% và huy động
vốn tăng 10%. Theo BVSC, tín dụng của MB khởi sắc,
nhưng vẫn tăng trưởng chậm hơn huy động. Trong quý
II/2014, nền kinh tế tiếp tục phục hồi với dấu hiệu khởi sắc
là dấu hiệu tăng trưởng tín dụng trong kỳ sẽ có nhiều cải
thiện. 

Ngày 14/6/2014, CTCP Đầu tư F.I.T (F.I.T) đã ký hợp
đồng hợp tác chiến lược với CTCP Vật tư kỹ thuật nông
nghiệp Cần Thơ (TSC). F.I.T, với thế mạnh về tài chính,
kinh nghiệm quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ hỗ trợ
TSC trong việc tái cấu trúc toàn diện hoạt động, nâng cao
chất lượng quản trị. Đồng thời, F.I.T một lần nữa bày tỏ
nguyện vọng trở thành cổ đông chiến lược của TSC, cam
kết nâng sở hữu tại TSC lên mức tối thiểu 75% vốn điều lệ
sau khi được ĐHCĐ chấp thuận.

Tỷ giá tại BIDV là 21.195 - 21.246 đồng/USD. Trong ngày hôm nay, BIDV điều chỉnh tỷ
giá khá mạnh, đầu giờ sáng, ngân hàng này bất ngờ niêm yết giá mua vào USD ở mức
21.135 đồng/USD giảm 55 đồng so với cuối tuần trước và tiếp đó lại nâng lên 21.195

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Di dời xong cảng Sài Gòn vào quý 1 năm 2016F.I.T hợp tác chiến lược với TSC

Chiều 16/6, giá USD các ngân hàng đồng loạt kịch trần

Theo báo cáo tiến độ của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn với Bộ Giao 
thông Vận tải (GTVT) về tiến độ di dời cảng Sài Gòn, từ tháng 1-2014. Từ nay đến năm 
2015, dự án cảng Sài Gòn - Hiệp Phước cần thêm 850 tỉ đồng để hoàn tất xây dựng giai 
đoạn 1, đáp ứng được năng lực di dời khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Còn đối với 
đường D3 để kết nối vào Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, dự kiến khởi công vào tháng 8-
2014 và thi công trong 14 tháng. Theo tiến độ cam kết, cảng Sài Gòn phải di dời, bàn 
giao mặt bằng khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô 
thị Ngọc Viễn Đông để thực hiện dự án chuyển đổi công năng trong quý 1/2016.

BVSC dự báo MB đạt 670 tỷ đồng lợi nhuận trong 6
tháng

5 tháng, IMP lãi trước thuế 42,2 tỷ đồng
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Theo Bộ Công thương, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam (VN) và Thổ Nhĩ Kỳ
(TNK) trong 4 tháng đầu năm nay đạt 442,4 triệu USD, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của VN sang TNK đạt 407,7 triệu USD, tăng
38,2% và ngược lại nhập khẩu từ TNK đạt 34,7 triệu USD, tăng 20,5%. Như vậy VN vẫn
tiếp tục duy trì xuất siêu ở mức cao với 373 triệu USD, bằng 84,3% tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu. Ước tính tổng kim ngạch thương mại song phương VN - TNK 6 tháng đầu
năm 2014 đạt 696,7 triệu USD, tăng 25,7%. Trong đó, VN xuất khẩu đạt 611,5 triệu
USD, tăng 20%; nhập khẩu từ TNK đạt 52,2 triệu USD, tăng 17,3%.

Thương mại song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ tăng 33% 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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(Cậ hật 17h10' à 16/06/2014)

4,513.72

Trang 1

9,876.73

14,933.29

Ngân hàng trung ương Nga – đã tăng chi phí đi vay 2 lần trong năm 2014 – có thể sẽ
giữ nguyên lãi suất khi lạm phát được dự đoán đạt đỉnh trong tháng 6 và đồng ruble hồi
phục từ mức thấp nhất trong 5 năm qua. Ruble là đồng tiền hoạt động tốt nhất trong số
24 đồng tiền thị trường mới nổi mà Bloomberg theo dõi kể từ khi các nhà hoạch định
chính sách Nga thắt chặt chính sách lần thứ 2 trong năm nay, giúp đồng ruble tăng
4,7% so với USD. Trong 4 tháng đầu năm nay đồng ruble giảm giá 7,8%.
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Nga sẽ giữ nguyên lãi suất khi đồng ruble tăng giá

Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha (Bank of Portugal) cho biết, nợ công của nước
này trong quý I/2014 đã đạt 96,8% GDP. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ công/GDP sẽ tăng lên
trên 100% trong năm 2015, vượt xa so với tiêu chuẩn 60% của Liên minh châu Âu (EU).
Nợ công của nước này đã đạt 93,9% GDP trong cuối năm 2013 và theo dự báo sẽ tăng
lên 99,5% trong năm nay và 101,7% trong năm sau, theo dự báo của Chính phủ Tây
Ban Nha. Tổng nợ công của Tây Ban Nha đạt kỷ lục 989,925 tỷ euro (1.344 nghìn tỷ
USD) trong quý I/2014, tăng từ mức 924,132 tỷ euro trong cùng kỳ năm ngoái.
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lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt 30,1% và 35,2% kế
hoạch năm. Riêng trong tháng 5, IMP đạt 66,5 tỷ đồng
doanh thu thần, lợi nhuận trước thuế 8,8 tỷ đồng. So với
cùng kỳ năm ngoái, doanh thu thuần của IMP giảm 9,3%,
lãi trước thuế giảm 6,3%, do hệ điều trị (ETC) tiếp tục gặp
khó khăn. 

15.27
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Trong tháng 5, giá bán cao su bình quân là hơn 45 triệu
đồng/tấn, Công ty ước đạt trên 14 tỷ đồng lợi nhuận. Lũy
kế 5 tháng đầu năm, TRC ước đạt gần 73 tỷ đồng lợi
nhuận. Công ty có kế hoạch khai thác thêm 839 tấn cao
su trong tháng 6 này. Hiện Công ty đang xét duyệt để
chọn nhà thầu thi công công trình nâng cấp hệ thống xử lý
nước thải cho Nhà máy Bến Củi. Năm 2014, TRC đặt kế
hoạch doanh thu 759 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế
173.4 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Mục tiêu tốc độ
tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2011-2015 sẽ điều chỉnh từ 14,9%/năm xuống 13,5%/năm.
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng của các ngành dịch
vụ; điều chỉnh tỷ trọng các ngành dịch vụ từ 30% tăng lên 38%; điều chỉnh kim ngạch
xuất khẩu tăng từ 14 tỷ USD lên 23,55 tỷ USD. Cũng theo quy hoạch, thời kỳ 2016 -
2020, Bình Dương sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. GDP bình quân đầu
người tăng từ 89,6 triệu đồng lên 135,8 triệu đồng, tương đương 6.170 USD/người.

Dow Jones 16,775.74

Năm 2020 Bình Dương sẽ có 35 khu công nghiệp, trở thành đô thị trực thuộc TW TRC ước đạt 72,8 tỷ đồng lợi nhuận trong 5 tháng

Nợ công Tây Ban Nha tăng lên kỷ lục, thâm hụt thương mại tăng vọt

21.135 đồng/USD giảm 55 đồng so với cuối tuần trước và tiếp đó lại nâng lên 21.195
đồng/USD. Trong khi đó, giá bán ra chính thức kịch trần 21.246 đồng/USD. Tương tự,
sau khi điều chỉnh giảm mạnh giá mua vào đầu giờ sáng, Techcombank nâng tỷ giá lên
21.170 - 21.246 đồng/USD. VietinBank nâng giá mua vào USD thêm 10 đồng lên
21.180 đồng/USD trong khi nâng giá bán thêm 1 đồng lên kịch trần 21.246 đồng/USD...
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HNX Index đứng ở mức 76 42 điểm giảm 0 26 điểm ( 0 34%) Tổng

VN-Index dừng lại ở mức 572,37 điểm, giảm 2,11 điểm (-0,37%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 87,59 triệu đơn vị, trị giá 1.480,5 tỷ đồng.
Toàn sàn có 100 mã tăng, 106 mã giảm và 94 mã đứng giá. Phiên
hôm nay, các cổ phiếu trong nhóm VN-30 phân hóa rất mạnh. Trong
đó, một số cổ phiếu như VIC, STB, SSI, MSN, KDC, HAG… đã đồng
loạt tăng giá. STB tăng tới 400 đồng lên 21.000 đồng/CP và khớp
được 4,9 triệu đơn vị. SSI giảm 100 đồng xuống 25.300 đồng/CP và
khớp lệnh 2,34 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên
các mã như VCB, MBB, HPG, FPT, CTG… Đáng chú ý, cổ phiếu GAS
phiên hôm nay giảm tới 2.000 đồng xuống 106.000 đồng/CP và là
nhân tố chính kéo chỉ số VN-Index giảm điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index đứng ở mức 76,42 điểm, giảm 0,26 điểm (-0,34%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 40,563 triệu đơn vị, trị giá 412,76 tỷ đồng.
Toàn sàn có 93 mã tăng, 91 mã giảm và 177 mã đứng giá. Tương tự
như sàn HOSE, các cổ phiếu trong nhóm HNX-30 phiên hôm nay cũng
phân hóa khá mạnh. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như
VCG, PVS, NTP… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu và khiến chỉ số
HNX-Index giảm điểm. Trong đó, VCG giảm 200 đồng xuống 13.300
đồng/CP và khớp lệnh 1,04 triệu đơn vị. PVS giảm 300 đồng xuống
26.600 đồng/CP. Chiều ngược lại, các cổ phiếu như KLS, VND, SHS,
VPX… vẫn duy trì được sắc xanh. PVX tăng 100 đồng lên 4.300
đồng/CP và khớp 6,98 triệu đơn vị. KLS tăng 100 đồng lên 11.900
đồng/CP và cũng khớp 3,35 triệu đơn vị.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 7,4 triệu đơn vị và bán ra 6,3
triệu đơn vị, trong đó mã STB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
772.250 đơn vị (chiếm 15,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 998.400 cổ phiếu và bán ra 94.100 cổ phiếu.

-0.26

TỔNG QUAN GD NĐTNN

93

91

62

412.76

40,562,921

7,465,590

BÁN 6,361,150 94,100

MUA 998,400

76.42

TỔNG KL



Sàn Hose chính thức có phiên điều chỉnh sau chuỗi
tăng giá. Chốt phiên, Vn-Index để mất 2.11 điểm xuống
572.37 điểm. Thanh khoản không thay đổi nhiều so với
phiên trước với giá với khối lượng giao dịch đạt hơn 75
triệu đơn vị, tương đương với gần 1200 tỷ đồng. Mặt
bằng chung khá cân bằng với số mã tăng và giảm là
tương đương. Ở phiên nay thị trường điều chỉnh chủ
yếu do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không còn 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 5 cây nến xanh liên
tiếp đang vận động hẹp dưới dải trên của Bollinger
xung quanh 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. Vùng kháng cự 575-
580 điểm sẽ được thử thách trong tuần tới. Áp lực điều
chỉnh ngày càng gia tăng. 
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Vẫn giao dịch thận trọng trong phiên đầu tuần với biến
động hẹp. Chốt phiên, HNX-Index giảm nhẹ 0.26 điểm
xuống 76.42 điểm. Thanh khoản không được cải thiện
với khối lượng giao dịch đạt hơn 40 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 400 tỷ đồng. Tín hiệu đi
ngang vẫn duy trì trên sàn này khi dải Bollinger ngày
càng co hẹp với ngưỡng cản 77-78 điểm. Bên cạnh đó
MACD tiếp tục đi ngang cũng đường tín hiệu và nằm
dưới đường zero ủng hộ xu thế hiện tại. Chỉ báo RSI và
MFI biến động hẹp quanh ngưỡng 50 điểm cho thấy
dòng tiền vẫn khá thận trọng. Trong khi STO phiên nay
tăng mạnh lên vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh
trong tuần tới gia tăng. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi
thận trọng với xu thế trên sàn HNX. Ngưỡng cản trước
mắt là vùng giá 78 điểm. Đây là vùng thử thách của chỉ
số trong tuần tới. 

78 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

515 điểm

570 điểm

Trang 3



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sau phiên phục hồi trước đó thì ở phiên nay cả 2 sàn vẫn duy trì sắc xanh nhưng với trạng thái thận trọng hơn
do áp lực bán mạnh ở vùng giá cao. Nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn GAS, MSN, VNM tăng giá giúp Vn-Index
tăng 3.41 điểm lên 573.77 điểm. HNX-Index tăng 0.37 điểm lên 76.29 điểm. Thanh khoản không thực sự cải
thiện là điểm đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại
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Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Châu Á giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi lo ngại về bất ổn tại Iraq
khiến nhà đầu tư chạy sang thị trường trái phiếu. Lúc 13h21 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-
Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 143,84 điểm. Chỉ số này đã tăng 5 tuần liên tiếp vào tuần trước, hoàn tất
chuỗi tuần tăng dài nhất trong vòng 10 tháng, và leo lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2008. Giới phân tích
nhận định thị trường cổ phiếu đang phản ứng với những diễn biến trên thị trường vàng và dầu mỏ, và một số
nhà đầu tư đã chạy sang trái phiếu trong bối cảnh bạo lực tại Iraq leo thang. Trong khu vực, chứng khoán Nhật 
Bản giảm 0,8% khi đồng Yên tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng Euro. Trong khi đó, chứng
khoán Trung Quốc tăng 0,7% lên mức cao nhất trong 2 tháng. Các thị trường khác biến động không đáng kể.
Bạo lực leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu mỏ lên và góp phần khiến thị trường chứng khoán Châu Á
giảm trong 2 phiên cuối cùng của tuần trước. Quân đội Iraq đã tiêu diệt hơn 270 người nổi dậy tại nước này
hôm Chủ Nhật khi khả năng xảy ra nội chiến tăng lên khi những người Hồi giáo dòng Sunni lại nổi dậy chiếm
giữ phần lãnh thổ phía bắc của Baghdad.
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thiện là điểm đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại. 

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

Dòng tiền tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, phiên nay nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng
là tâm điểm của thị trường. Tiêu biểu là nhóm ITC, SCR, HUT,….Cổ phiếu ngân hàng có VCB, MBB,
SHB…Tuy nhiên áp lực bán ở vùng giá cao nhanh chóng xuất hiện khiến một loạt các cổ phiếu bị điều chỉnh
về giá tham chiếu, thậm chí giá đỏ. Nhóm cổ phiếu tăng giá ở phiên trước đó nhanh chóng bị điều chỉnh ở
phiên nay nhưng mức độ điều chỉnh không lớn. Sự luân chuyển tăng giá giữa các nhóm cổ phiếu biểu hiện
dòng tiền đang tìm đến những cổ phiếu vó vùng giá thấp và hấp dẫn. Ngược lại những cổ phiếu tăng giá và
đang gặp ngưỡng kháng cự trước mắt chịu áp lực điều chỉnh kỹ thuật. Bên cạnh đó, hầu hết các mã trên sàn
đều chưa hình thành xu thế tăng rõ rệt. Do đó, sự thận trọng của nhà đầu tư là điều dễ hiểu. Biểu hiện ở phiên
nay cũng cho thấy điều đó khi áp lực bán ra về cuối phiên càng mạnh. Do đó, nếu trong các phiên kế tiếp,
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thay nhau đỡ nhịp thị trường và kéo chỉ số nhưng không nhận được sự đồng
thuận chung trên thị trường thì xu thế tăng giá không được xác lập. Mặc dù ở phiên nay, Vn-Index đã test
thành công ngưỡng 570 điểm nhưng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và thanh khoản chưa thực sự
cải thiện không ủng hộ xu thế tăng giá. 

Sau khi vượt ngưỡng kháng cự 570 điểm thì Vn-Index vẫn chưa thực sự bứt phá khỏi ngưỡng này một cách
thuyết phục. Do đó, trạng thái đi ngang vẫn được duy trì trên 2 sàn với ngưỡng kháng cự 575-580 điểm với VN-
Index và 78 điểm với HNX. Ở thời điểm này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục quan sát thị trường,
trạng thái thận trọng vẫn được ưu tiên. 

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.




