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Theo thống kê của Cục Quản lý giá, giá xăng dầu bình quân thị trường thế giới 15 ngày
đầu tháng 6-2014 tăng giảm tùy từng chủng loại. Nếu so sánh giá bình quân 15 ngày
đầu tháng 6-2014 với bình quân 15 ngày đầu tháng 5-2014, giá dầu điêzen 0,05S, dầu
hỏa giảm tương ứng 2,64% và 1,47%; trong khi đó giá mặt hàng xăng Ron 92, dầu
madut, dầu thô WTI tăng tương ứng 1,55%, 2,67% và 3,44. Giá xăng dầu được dự báo
tiếp tục sẽ có biến động trong thời gian tới. Trong khi đó, giá bán LPG (gas) trong nước
15 ngày cuối tháng 6 được dự báo sẽ ổn định, sau đợt giảm giá nhẹ vào đầu tháng.

Giá xăng dầu có thể tăng nhẹ

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

Thu hàng nghìn tỷ đồng từ bán doanh nghiệp Nhà nướcITQ: Doanh thu tháng 5 tăng mạnh so với cùng kỳ
năm 2013

Nhập siêu tháng 6 ước khoảng 200 triệu USD 

Bộ GTVT cho biết, số tiền từ bán cổ phần, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN) thuộc bộ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong năm nay. Tổng số tiền thu từ bán 
cổ phần của 10 tổng công ty nói trên là 1.962 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay. Trong số 
tiền này, hơn 1.123 tỷ đồng được nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp, và gần 839 tỉ đồng giữ lại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo, 
các doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT dự kiến sẽ thoái vốn được hơn 228 tỷ đồng trong 
năm 2014. Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã thoái vốn tại Tổng công ty cổ phần 
Bảo Minh, giá trị thu được gần 58 tỉ đồng và hiện đang tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 
Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình, dự kiến thu hồi 7,2 tỷ đồng...

SSI ước tính lợi nhuận DPM giảm 48%

VEIC: Lợi nhuận giảm một nửa

Theo CTCK SSI, Công ty DPM đã công bố lộ trình giá đầu
vào mới cho năm 2014. Dựa trên công thức này, SSI ước
tính giá đầu vào hiện tại sẽ vào khoảng 7,5 USD/MMBTU,
tăng 12% so với lộ trình giá trước đây. Theo ước tính của
SSI, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ năm
2014 của DPM sẽ đạt 1.124 tỷ đồng (-48% so với năm
trước), tương ứng EPS 2014 là 2.946 đồng. �

Tháng 5/2014, Công ty đạt doanh thu 60,379 tỷ đồng,
tăng 30% so với cùng kỳ năm 2013, tổng sản lượng bán
ra đạt 1.566 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 4, Công ty cũng đạt được mức tăng trưởng
13% về doanh thu, 175% về sản lượng so với cùng kỳ
năm trước, với doanh thu tháng 4/2014 là 68,5 tỷ đồng,
sản lượng bán ra 2.386 tỷ đồng. Dù doanh số tăng mạnh,
nhưng sản lượng bán ra còn tăng trưởng mạnh hơn cho
thấy giá bán sản phẩm của ITQ trong tháng 5 vẫn bị sụt
giảm

Theo số liệu từ cơ quan thống kê, kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 6/2014 ước đạt
24,4 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 12,1 tỷ USD và kim ngạch nhập
khẩu ước đạt 12,3 tỷ USD. Tính chung 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu đạt
70,9 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 69,6 tỷ USD. Như vậy, với mức nhập

doanh thu hợp nhất năm 2013 của Công ty đạt 721,3 tỷ
đồng, giảm 7% so với mức 781,5 tỷ đồng của năm 2012,
lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với
mức 77 tỷ đồng của năm 2012. Đáng chú ý, BCTC của
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Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, tổng
thu NSNN của cơ quan Thuế Hà Nội đạt 57.500 tỷ đồng, đạt 50% dự toán năm, và tăng
5,3% so với cùng kì năm 2013; trong đó, thu trừ dầu và đất là 51.300 tỷ đồng (đạt
51,35% dự toán). Nói về khó khăn những tháng còn lại của năm 2014, Cục trưởng Phi
Vân Tuấn cho rằng, bài toán để bù đắp nguồn thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ
về giãn, giảm, gia hạn thuế cho DN. Trong đó, cơ quan Thuế Hà Nội tập trung vào các
giải pháp trọng tâm như: Tăng cường thanh, kiểm tra chống thất thu thuế trên nhiều
lĩnh vực; Duy trì công tác quản lý nợ thuế; Thực hiện quy chế giám sát trong hoàn thuế,
thanh, kiểm tra thuế để kịp thời ngăn ngừa tiêu cực xảy ra.

Dow Jones 16,947.08

Hà Nội thu NSNN đạt 50% trong 6 tháng Vinacafe Biên Hòa muốn nhảy vào ngành sữa

Du lịch giúp Nhật Bản đạt thặng dư lần đầu tiên kể từ 1970

siêu tháng 6 ước tính 200 triệu USD đã kéo xuất siêu 6 tháng của toàn nền kinh tế Việt
Nam ước đạt 1,3 tỷ USD, trong đó, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu khá
cao với 8,5 tỷ USD và khu vực trong nước vẫn tiếp tục nhập siêu với 7,2 tỷ USD.

VEIC được VACO kiểm toán và có một số phạm vi ngoại
trừ. Do hạn chế này, VACO đã không thể thực hiện các
thủ tục kiểm toán liên quan đến BCTC dùng để hợp nhất.

-2.31

S&P 500

Công ty CP Vinacafe Biên Hòa vừa thông báo việc lấy ý
kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh
doanh, trong đó có kinh doanh sữa, thức ăn cho trẻ em
và sản xuất bánh kẹo. Theo đó, VCF sẽ tiến hành sản
xuất, bán buôn, bán lẻ đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các
thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm
có chứa thành phần hoóc môn, sữa tách bơ, sản phẩm
cô đặc nhân tạo; cacao, sôcôla, mứt kẹo. Đây là những
lĩnh vực hoàn toàn mới đối với Vinacafe Biên Hòa.
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Trung Quốc: Sản xuất tăng trưởng lần đầu tiên trong 6 tháng 

Theo số liệu thu thập được, lần đầu tiên trong 44 năm, chi tiêu của du khách đến Nhật
Bản trong tháng 4 vượt chi tiêu của dân Nhật Bản du lịch ở nước ngoài. doanh thu du
lịch của Nhật đạt thặng dư ròng lần đầu tiên kể từ năm 1970 nhờ đồng yên giảm 16%
so với USD kể từ khi ông Shinzo Abe nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản hồi tháng
12/2012. 5 tháng đầu năm 2014, số du khách nước ngoài tới Nhật Bản đạt 5,2 triệu
lượt, phần lớn từ Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Công ty du lịch lớn nhất Nhật
Bản JTB dự báo, số khách du lịch tới nước này năm 2014 sẽ tăng lên 11,8 triệu người.
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Theo HSBC và Markit Economics, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sơ bộ của Trung
Quốc trong tháng 6 đạt 50,8 điểm, vượt so với ước tính 49.7 điểm của các chuyên gia
theo khảo sát của Bloomberg News và cũng cao mức 49,4 điểm của tháng 5. Chỉ số
sản xuất tích cực đã đẩy chứng khoán châu Á và đôla Úc tăng lên, cho thấy Trung
Quốc có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2014 dù thị trường bất
động sản suy yếu. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 06% vào lúc 10h55 tại
Tokyo trong khi đôla Úc tăng 0,4% so với USD. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3%. 

-31.66

-13.88 4,527.46
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VN-Index dừng lại ở mức 565,92 điểm, tăng 5,14 điểm (0,92%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 62,5 triệu đơn vị, trị giá 1.065 tỷ đồng. Toàn
sàn có 81 mã tăng, 114 mã giảm và 105 mã đứng giá. Trong đó, khối
lượng thỏa thuận là 14,6 triệu đơn vị, trị giá 348,96 tỷ đồng. Phiên
hôm nay, hàng loạt các cổ phiếu bluechips như VIC, VCB, MSN,
HSG, HPG… đã bứt phá mạnh. Trong đó, VCB tăng tới 1.300 đồng
lên 26.200 đồng/CP và khớp lệnh được 1,15 triệu đơn vị. MSN tăng
3.500 đồng lên 92.000 đồng/CP. HSG tăng tới 2.600 đồng lên 44.800
đồng/CP. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn khác trên sàn HOSE
là SSI, STB, KDC, HAG, FPT… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.
STB giảm tới 900 đồng xuống 20.600 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index đứng ở mức 75 98 điểm giảm 0 33 điểm ( 0 43%) Tổng
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,5 triệu đơn vị và bán ra 2,9
triệu đơn vị, trong đó mã ITA được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
973.120 đơn vị (chiếm 23,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu và bán ra 893.934 cổ phiếu. 

HNX-Index đứng ở mức 75,98 điểm, giảm 0,33 điểm (-0,43%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 28,3 triệu đơn vị, trị giá 340,8 tỷ đồng. Toàn
sàn có 69 mã tăng, 107 mã giảm và 184 mã đứng giá. Không như
sàn HOSE, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn HNX như VCG,
SHB, SCR, PVX, KLS… đã đồng loạt giảm giá. SCR giảm 100 đồng
xuống 8.300 đồng/CP và khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt 4,3 triệu
đơn vị. PVX giảm 100 đồng xuống 4.000 đồng/CP và cũng khớp hơn
2,16 triệu đơn vị. Trong khi đó, PVS vẫn duy trì được mức tăng 500
đồng lên 27.300 đồngCP và giữ vai trò lớn nhất giúp chỉ số HNX-
Index không giảm quá sâu. Khép phiên giao dịch, PVS khớp được
2,43 triệu đơn vị.
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Nhờ sự phục hồi của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như
VIC, MSN, VCB, GAS đã giúp kéo Vn-Index trong
phiên giao dịch đầu tuần. Chốt phiên, VN-Index tăng
5.14 điểm lên 565.92 điểm. Tình trạng xanh vỏ đỏ lòng
tiếp diễn với 114 mã giảm điểm và chỉ có 81 mã tăng
điểm. Giá trị thanh khoản cũng sụt giảm mạnh với gần
700 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. Các chỉ báo cho tín hiệu
không mấy tích cực khi MACD tiếp tục cắt xuống dưới
đường tín hiệu. Cùng với đó RSI và MFI tiếp tục xu thế
giảm mạnh thể hiện dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Tín
hiệu hỗ trợ đến từ STO khi chỉ báo này chuẩn bị giảm
mạnh vào vùng quá bán và đường giá đang ở dải giữa
của Bollinger nên sẽ được nâng đỡ tạm thời tại
ngưỡng 560 điểm. Dải Bollinger tiếp tục co hẹp lại thể
hiện trạng thái giằng co còn tiếp diễn trong tuần kế
tiếp. Dự báo, tuần này xu thế mới sẽ được xác lập khi
dải Bollinger đã gần co hẹp tối đa và đường giá sẽ bứt
phá ra khỏi dải này để hình thành xu thế cho thị
trường. Vùng hỗ trợ 540 điểm và kháng cự là 575
điểm. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Không nhận sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn, HNX-Index giảm 0.33 điểm xuống 75.98 điểm.
Chỉ có PVS và PGS giao dịch tích cực còn lại hầu hết
các mã đều giảm điểm cuối phiên vận động hẹp quanh
tham chiếu. Thanh khoản sụt giảm mạnh với hơn 27
triệu đơn vị khớp lệnh. Sự đi xuống của thanh khoản
cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm. Không có tín
hiệu nào mới cho xu thế hiện tại. 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. Trong tuần, xu thế mới
sớm được xác lập khi dải Bollinger co hẹp đáng kể.
Ngưỡng cản trước mắt là vùng giá 77 điểm và hỗ trợ
tại 74 điểm.  

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:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai nhờ một báo cáo cho thấy hoạt động của
ngành sản xuất công nghiệp tại Trung Quốc bất ngờ tăng trong tháng 6. Lúc 13h20 giờ Việt Nam, chỉ số
chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 145,05 điểm. Nhà đầu tư có tâm lý tương đối tích
cực sau số liệu tốt hơn dự đoán của Trung Quốc. Chỉ số PMI sơ bộ của ngành sản xuất Trung Quốc do
HSBC/Markit công bố trong ngày đạt mức 50,8 điểm trong tháng 6, vượt mức dự báo bình quân của các
chuyên gia kinh tế là 49,7 điểm và cũng cao hơn mức 49,4 điểm của tháng 5. Chỉ số đứng trên mốc 50 điểm
cho thấy ngành sản xuất có tăng trưởng. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuần trước nói rằng kinh tế
nước này sẽ không giảm tốc mạnh và các quan chức đang thực hiện những điều chỉnh để hỗ trợ tăng trưởng
mà không phải viện đến các biện pháp kích thích mạnh. Chứng khoán Hồng Kông giảm 0,3% sau khi có lúc
tăng 0,9%. Chứng khoán Trung Quốc gần như không thay đổi. Chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ 0,1%, còn
chứng khoán Hàn Quốc tăng 0,4%. Cổ phiếu ngành nguyên vật liệu tăng mạnh nhất trong số 10 nhóm ngành
thuộc chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương
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Cũng giống như những kỳ review danh mục trước đó của ETF, giao dịch quay trở lại trạng thái thận trọng
giống xu thế trước đó. Tình trạng “ xanh vỏ đỏ lòng” đã giúp Vn-Index giữ được sắc xanh trong khi HNX-Index
vẫn giảm điểm. Thanh khoản vẫn là điểm đáng chú ý trong giai đoạn này khi mà liên tục trồi sụt và giảm xuống
mức thấp
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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

Sau phiên giảm mạnh trước đó của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sự phục hồi đã xảy ra ở nhóm này trong
phiên giao dịch đầu tuần. MSN, GAS, VIC, VCB, HPG, HSG là nhóm cổ phiếu bị bán mạnh trước đó thì phiên
nay đón nhận lực cầu giá thấp giúp đồng loạt các mã này tăng giá. Có lúc nhóm cổ phiếu này đã giúp Vn-
Index tăng tới gần 7 điểm lên 567.7 điểm. Tuy nhiên, chốt phiên Vn-index vẫn giữ được mức cao, tăng 5.14
điểm lên 565.92 điểm. Bên sàn HNX giao dịch yếu hơn khi chỉ có PVS và PGS là tăng giá cuối phiên và giao
dịch tích cực hơn nhóm còn lại. Nhìn chung cả thị trường vẫn rất thận trọng khi nhóm cổ phiếu penny và
midcap đồng loạt giảm giá, mức giảm điểm không mạnh nhưng sự sụt giảm về thanh khoản cho thấy cầu khá
yếu và sự thận trọng đang được đẩy lên cao. Hầu hết các mã cổ phiếu đang trong kênh giá đi ngang, và trong
xu thế đi ngang này thì cơ hội cho tăng giá và giảm giá sau khi bứt phá khỏi giai đoạn lình xình này là như
nhau. Tuy vậy, với diễn biến hiện tại chúng tôi lưu ý nhà đầu tư rủi ro đang tăng dần khi lợi nhuận kỳ vọng từ
việc giữ cổ phiếu là khá thấp. Vì nếu tâm lý như hiện nay tiếp tục duy trì thì một bộ phận áp lực margin sẽ tăng
lên trong các phiên tới khiến nhịp điều chỉnh xảy ra là điều khó tránh khỏi trong khi nhịp tăng giá đang đối diện
với ngưỡng kháng cự 575-580 điểm. Chúng tôi kỳ vọng khi giá điều chỉnh về vùng thấp hơn có thể thu hút cầu
vào và dòng tiền quay trở lại thị trường mới có thể hình thành xu thế tăng giá. �

Vn-Index tạm thời được nâng đỡ bởi dải giữa của Bollinger tại ngưỡng 560 điểm. Đường MA(20) đã phát huy
tác dụng khi cả 2 lần Vn-Index đều phục hồi khi chạm ngưỡng này. Tuy nhiên, nếu sự thận trọng vẫn tiếp tục
lên cao thì ngưỡng 560 điểm không có vai trò lớn, có thể VN-Index sẽ tiếp cận ngưỡng 540 điểm trong các
phiên tới. Trong giai đoạn thiếu vắng thông tin như hiện nay thì nhà đầu tư nên giữ trạng thái thận trọng và
duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp.

mức thấp. 

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.




