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Dự án trên 2 triệu USD đã được Chính phủ Pháp thông qua Cơ quan phát triển Pháp
(AFD) tài trợ cho bốn nước tiểu vùng sông Mekong. Bốn nước tiểu vùng sông Mekong
được nhận tài trợ gồm Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam để tăng cường xây dựng
nông thôn thông qua phát triển chỉ dẫn địa lý cấp khu vực ở châu Á. Dự án này được
triển khai trong 3 năm (2014-2017) do FAO thực hiện. Dự án sẽ tận dụng những kinh
nghiệm về chỉ dẫn địa lý của khu vực bằng việc tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin,
xây dựng mạng lưới liên kết ở cả khu vực nhà nước và tư nhân nhằm cho phép bảo hộ
và quảng bá tốt hơn các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của Việt Nam

AFD tài trợ trên 2 triệu USD tăng cường xây dựng nông thôn

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

Việt Nam-Cuba thúc đẩy kinh tế và thương mại song phương Tập đoàn Bảo Việt chi 1.021 tỷ đồng để trả cổ tức

TP.HCM: Truy thu thuế 22 tỷ đồng từ 68 đối tượng thu nhập cao 

Tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Cuba Eloy Alvarez, Thứ trưởng Trần 
Tuấn Anh khẳng định Bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp đã ký giữa hai bộ trong khuôn 
khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu năm là tiền đề 
quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực công nghiệp nói chung. Hai 
bên cũng đã trao đổi về định hướng hợp tác công nghiệp giữa hai nước trong ngắn hạn 
và trung hạn, theo đó tập trung vào phát triển các dự án hợp tác trong lĩnh vực công 
nghiệp nhẹ, sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ thị trường nội địa phù hợp với mục tiêu 
giảm nhập khẩu của Cuba, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu 
tư tập trung vào các sản phẩm như dệt may, da giày và một số mặt hàng tiêu dùng 
khác.

75% doanh nghiệp dự kiến lợi nhuận tăng

SEC bán 5.000 tấn đường cho SBT giá không thấp
hơn 12.500 đồng/kg

Có 75,1% số DN dự kiến lợi nhuận trước thuế năm 2014
cao hơn năm 2013, chỉ có 5,8% số DN dự kiến lợi nhuận
năm 2014 bằng năm 2013 và 19,1% DN dự kiến lợi nhuận
giảm. Đó là một trong những kết quả khảo sát xu hướng
kinh doanh của DN năm 2014 do Tổng cục Thống kê thực
hiện. Tỷ lệ DN dự kiến tăng doanh thu năm 2014 so với
năm 2013 cao hơn nhiều với 71,6%, 14,7% DN dự kiến
giữ nguyên quy mô và 13,7% DN dự kiến giảm.

Tập đoàn Bảo Việt thông qua việc tổ chức chi trả cổ tức
năm 2013 theo tỷ lệ 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500
đồng/1 cổ phiếu), tương ứng với số tiền 1.021 tỷ đồng,
bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế. Thời gian bắt đầu chi trả
cổ tức là ngày 30/6/2014. Tập đoàn Bảo Việt hiện là
doanh nghiệp bảo hiểm đứng dẫn đầu về thị phần bảo
hiểm phi nhân thọ, đứng thứ hai về thị trường bảo hiểm
nhân thọ. Vốn hóa thị trường của BVH ngày 25/6 là
27.150 tỷ đồng, giá cổ phiếu BVH ngày 25/6 là 40.200
đồng/cổ phiếu.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, vừa truy thu 22 tỉ đồng thuế thu nhập cá nhân từ 68 đối
tượng thu nhập cao gồm: văn nghệ sĩ, bác sĩ, giảng viên, người giữ chức vụ cao tại

hiề ô t khá h T đó á ă hệ ĩ ộ 4 tỷ đồ tă 2 tỷ đồ ới

CTCP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai vừa ra nghị quyết
bán 5.000 tấn đường RS cho CTCP Mía đường Thành
Thà h Cô Tâ Ni h Đâ là l đ ờ RS ủ
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Sách Xanh phiên bản 2014 vừa ra mắt của EU tóm tắt những diễn biến về chính sách
mới nhất, khối lượng tài trợ và các lĩnh vực hợp tác giữa EU và Việt Nam năm 2013. EU
và các nước thành viên vẫn là nhà viện trợ ODA lớn nhất toàn cầu năm 2013 bằng việc
đóng góp 56,5 tỉ euro (76,8 tỉ USD) chiếm tới hơn một nửa tổng giá trị viện trợ của toàn
thế giới. Con số viện trợ ngày càng tăng của EU chứng tỏ những nỗ lực của EU đối với
kế hoạch 2005 về việc giảm nghèo và tăng trưởng hài hòa. Tại Việt Nam, EU đã giải
ngân 456 triệu euro (620 triệu USD) năm 2013 và cam kết tài trợ 542 triệu euro (~740
triệu USD) cho năm 2014. Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, EU vẫn giữ
nguyên mức viện trợ cho Việt Nam.

Dow Jones 16,818.13

EU cam kết tài trợ hơn 735 triệu USD cho Việt Nam trong năm 2014TNC: LNTT 6 tháng ước đạt 10 tỷ đồng

Nhật Bản tuyên bố thời kỳ giảm phát chấm dứt

nhiều công ty khác nhau. Trong đó, các văn nghệ sĩ nộp 4 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với 
con số công bố đầu tháng 6, do có thêm ba văn nghệ sĩ đến cơ quan thuế kê khai và
nộp thêm thuế sau khi nơi này công bố rộng rãi thông tin truy thu thuế. Đến nay, cá
nhân phải nộp số thuế cao nhất lên đến 2 tỷ đồng, nhiều trường hợp số thuế phải nộp
thêm khoảng vài trăm triệu đồng.

Thành Công Tây Ninh. Đây là lượng đường RS của vụ
sản xuất 2013-2014. Trên thị trường có 2 loại đường tinh
luyện là đường RE và đường RS. Giá bán đường RS theo
giá thị trường và không thấp hơn 12.500 đồng/kg. Địa
điểm giao hàng tại SEC.

-8.43
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HĐQT của CTCP Cao Su Thống Nhất (mã TNC) đã ước
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm
2014, với doanh thu đạt 46 tỷ đồng, tương đương 39% kế
hoạch năm 2014. Lợi nhuận trước thuế TNDN là 10 tỷ
đồng, tương đương 37% kế hoạch năm 2014. Trong một
tháng qua, giá cổ phiếu TNC đóng cửa dao động trong
biên độ 10.600 – 11.400 đồng/cp, khối lượng giao dịch
bình quân là 21.168 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là
230,6 triệu đồng/phiên.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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USD tăng giá trước dấu hiệu tích cực của bất động sản 

Trong cuộc phỏng vấn tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo, ông Abe nhận định, với chính
sách tiền tệ và tài chính táo bạo, linh hoạt cùng với chiến lược tăng trưởng "3 mũi tên",
kinh tế Nhật Bản đã vượt qua thời kỳ giảm phát. Trước đó, Nội các của Thủ tướng
Shinzo Abe ngày 24/6 đã thông qua chiến lược tăng trưởng kinh tế phiên bản mới và kế
hoạch chi tiết cho các chính sách dài hạn nhằm tăng cường tính cạnh tranh công
nghiệp quốc tế. Chính phủ dự kiến cắt giảm thuế doanh nghiệp, tự do hóa thương mại,
tiến tới xóa bỏ các quy định trong lĩnh vực nông nghiệp, và sử dụng sòng bạc để thúc
đẩy du lịch.
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9,896.56

15,266.61

USD tăng giá so với nhiều đồng tiền mạnh, đặc biệt là bảng Anh sau bình luận của
Thống đốc BOE. Chỉ số đôla ICE - theo dõi tỷ giá của USD với 6 đồng tiền mạnh - tăng
lên 80,311 điểm. Chỉ số đôla WSJ - theo dõi tỷ giá của USD với nhiều đồng tiền mạnh
khác - tăng lên 73,04 điểm. USD tăng giá so với euro, lên giao dịch ở 1,3606 USD/EUR.
Ngoài ra, USD cũng biến động so với yên trong biên độ giao dịch hẹp. USD tăng lên
101,93 JPY/USD. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã
tung ra loạt biện pháp cải cách kinh tế mới trong ngày 24/6 nhằm phục hồi nền kinh tế
Nhật Bản. 

-41.52

-30.54 4,487.80
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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143

2.53

78

VN-Index dừng lại ở mức 572,27 điểm, tăng 2,53 điểm (0,44%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 96,491 triệu đơn vị, trị giá 1.605,11 tỷ đồng.
Toàn sàn có 143 mã tăng, 59 mã giảm và 78 mã đứng giá. Trong
nhóm VN-30 chỉ có mã PGD, MSN và CTG giảm giá. Trong khi đó,
nhiều cổ phiếu trụ cột như VCB, VIC, VNM, BVH… vẫn đồng loạt tăng
giá và duy trì vững sắc xanh của chỉ số VN-Index. Trong đó, PET đã
được đẩy lên mức giá trần và khớp lệnh hơn 3,3 triệu đơn vị. SSI tăng
mạnh 400 đồng lên 26.000 đồng/CP và cũng khớp được hơn 4,48
triệu đơn vị. Bên cạnh PET và SSI, phiên hôm nay nhiều cổ phiếu lớn
như CII, HAG, REE, MBB… cũng có giao dịch rất sôi động. Đáng chú
ý, HVG tăng 400 đồng lên 23.900 đồng/CP và thỏa thuận tới 4,5 triệu
cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 103,5 tỷ đồng. Giao dịch
mạnh nhất sàn HOSE thuộc về mã FLC, với khối lượng khớp lệnh đạt
7,16 triệu đơn vị. Khép phiên giao dịch, FLC giảm 100 đồng xuống
10.700 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index cùng thời điểm đứng ở mức 77 75 điểm tăng 1 12 điểm
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SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,1 triệu đơn vị và bán ra 3,7
triệu đơn vị, trong đó mã VCB được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
625.980 đơn vị (chiếm 85,7% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.523.830 cổ phiếu và bán ra 591.394 cổ phiếu. 

HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 77,75 điểm, tăng 1,12 điểm
(1,46%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 63,271 triệu đơn vị, trị giá
686,89 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng, 63 mã giảm và 174 mã
đứng giá. Đáng chú ý, sau khi thỏa thuận 5,7 triệu cổ phiếu ở phiên
sáng, tới phiên chiều, NVB tiếp tục thỏa thuận thêm 7,4 triệu cổ phiếu
ở mức giá trần, nâng tổng số lượng thỏa thuận trong phiên lên tới 13,1
triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 91,7 tỷ đồng. SHB
tăng 100 đồng lên 9.200 đồng/CP và thỏa thuận được hơn 1,1 triệu cổ
phiếu, tương đương 10,2 tỷ đồng. Khép phiên giao dịch, trong khi NVB
tăng 400 đồng lên 6.800 đồng/CP, SHB cũng tăng 100 đồng lên 9.200
đồng/CP. Về mặt điểm số, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt trên sàn
HNX như VND, VCG, PVS, PVX, KLS, ACB… cũng đồng loạt tăng giá
và kéo chỉ số HNX-Index lên trên mốc tham chiếu. PVX tăng 100 đồng
lên 4.500 đồng/CP và tiếp tục khớp lệnh mạnh nhất sàn HNX, đạt hơn
6,9 triệu đơn vị.
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Tiếp nối đà tăng điểm ở phiên trước đó, Vn-Index đóng
cửa ghi được 2.53 điểm lên 572.27 điểm. Trong phiên
có lúc chỉ số này đạt cao nhất 574.6 điểm. Thanh khoản 
tăng mạnh so với phiên trước đó với khối lượng đạt
hơn 88 triệu đơn vị tương đương với hơn 1300 tỷ đồng.
Đóng cửa với hơn 143 mã tăng giá cho thấy thị trường
tăng điểm khá đồng đều. Tuy nhiên các tín hiệu kỹ
thuật vẫn chưa cho xu thế mới của thị trường. Chỉ báo
MACD vẫn đang đi ngang cùng đường tín hiệu, RSI
vẫn đang loanh quanh ngưỡng 60 điểm. Đồng thời
STO cũng đáng tăng mạnh vào vùng quá mua nên áp
lực bán ra trong các phiên tới sẽ tăng lên. Dải Bollinger
vẫn đang co hẹp lại là lực cản cho đà phục hồi của chỉ
số. Điểm tích cực là MFI đã tăng trở lại cho thấy dòng
tiền đang quay lại thị trường. Xu thế đi ngang vẫn duy
trì với ngưỡng kháng cự là 580 điểm và hỗ trợ tại 550
điểm. 

NHẬN ĐỊNH  

515 điểm

570 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
605 điểmMạnh 505 điểm

Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài khá tích cực
tiếp nối cây nến xanh trước đó. Nhóm cổ phiếu chủ
chốt như PVS, VCG, PGS, KLS tăng điểm là nguyên
nhân kéo chỉ số tăng. Chốt phiên HNX-Index tăng 1.12
điểm lên 77.75 điểm. Với phiên tăng điểm hôm nay,
đường giá đã chạm dải trên của Bollinger. Tuy nhiên
dải này chưa mở rộng ra sẽ khiến áp lực bán ra sẽ gia
tăng mạnh trong phiên tới. Chưa có tín hiệu rõ nét nào
về xu thế thị trường trong thời gian tới khi MACD vẫn
đang đi ngang cùng đường tín hiệu, RSI vận động khá
hẹp quanh ngưỡng 60. Cùng với STO đang tăng mạnh
vào vùng quá mua. Xu thế đi ngang vẫn chưa bị phá vỡ
với ngưỡng kháng cự 78 điểm. Áp lực bán ra trong
phiên tới tăng lên. 

78 điểm
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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 25/6, thị trường chứng khoán châu Á quay đầu giảm, dẫn đầu là nhóm cổ
phiếu nguyên vật liệu và cổ phiếu công nghệ, bởi vấn đề bạo lực leo thang tại Trung Đông làm hạn chế nhu
cầu đối với tài sản có tính rủi ro. Nhóm cổ phiếu khai thác quặng sắt giảm khá mạnh, ví dụ điển hình là cổ
phiếu của công ty Fortescue Metals Group Ltd. trượt 1,6% giá trị và cổ phiếu hãng BHP Billiton Ltd. thoái lui
1,3% giá trị tại thị trường Sydney. Cập nhập lúc 9:47 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương
trượt giảm 0,3% giá trị, về mức 144,31 điểm, bảng điện tử chứng khoán khu vực chán nản đối diện với sự sụt
giảm của 8/10 nhóm ngành công nghiệp niêm yết. Hôm qua, phố Wall đóng cửa với phiên giảm thứ hai liên
tiếp sau khi thời báo Wall Street Journal đưa ra thông tin máy bay chiến đấu của Syria đã tấn công vào các
mục tiêu tại miền tây Iraq, làm chết ít nhất là 50 người. Hiện, chỉ số Topix của Nhật Bản trượt giảm 0,3% giá trị.
Thủ tướng Shinzo Abe cho rằng xu hướng giảm phát tại Nhật Bản đã dừng lại và sẽ bị chế ngự bởi các chính
sách mới mà chính phủ ban hành trong nỗ lực khuyến khích mở rộng hoạt động kinh doanh. Đảng cầm quyền
của ông sẽ tìm cách vượt qua những quy định trong phiên họp quốc hội sắp tới để có thể hợp pháp hóa casino
như một phần trong kế hoạch thúc đẩy hoạt động du lịch tại đất nước này trước khi Olympic 2020 diễn ra tại
Tokyo, ghi nhanh sau cuộc phỏng vấn với ông ngày hôm qua. Đồng thời, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng
thoái lui 0,3% giá trị. Song song, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc suy yếu 1% và chỉ số NZX 50 của New Zealand
giảm 0,1% giá trị.
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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

Thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên với sắc xanh khá đồng đều. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục là
nhóm khởi sắc nhất và tạo hiệu ứng lan tỏa cho thị trường như SSI, BVS, KLS, HCM….Ngoài ra nhóm cổ
phiếu CSM, DRC, MBB, PET, OGC REE, SAM trên Hose, và PVS, VCG, AAA trên HNX tăng khá tốt. Nhìn
chung lực cầu vẫn không đủ mạnh để có thể hấp thụ hết cung giá cao. Tuy nhiên, nhìn ở phiên nay có thể thấy
áp lực bán ra không quá mạnh và thị trường phục hồi vẫn trong trạng thái thận trọng. Thanh khoản tăng khá
tốt với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 2100 tỷ đồng trên cả 2 sàn. Trong hơn 2 tuần trở lại đây, cả 2 sàn liên tục
vận động ở nửa trên của dải Bollinger cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường tăng giá, chỉ có điều
vẫn rất thận trọng nên chưa đủ lực để đẩy giá lên vượt khỏi xu thế đi ngang. Hầu hết các mã chủ chốt trên 2
sàn vận động đi ngang trong nhiều phiên qua và chưa vượt được đỉnh hồi tháng 5 thì ở phiên nay một số mã
đã chính thức vượt đỉnh cũ cùng với thanh khoản cải thiện như PVS, MBB, DRC. Đây cũng là những mã nhận
được cầu của khối ngoại trong vài phiên trở lại đây. Chúng tôi cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho xu thế
trong thời gian tới và có thể tạo hiệu ứng cho các nhóm cổ phiếu còn lại thoát khỏi xu thế đi ngang. Tuy nhiên
với cá tín hiệu hiện tại thì xu thế đi ngang vẫn duy trì trên 2 sàn và chưa có tín hiệu xác lập xu thế tăng giá khi
xuất hiện tín hiệu quá mua. 

Ở phiên hôm nay, HNX-Index đã chạm dải trên của Bollinger bằng cây nến xanh thân dài nhưng dải này không
mở rộng ra có thể là lực cản cho đà phục hồi trong phiên tới. Với các tín hiệu hiện tại thì áp lực bán ra trong
các phiên tới sẽ gia tăng. Do xu thế đi ngang vẫn duy trì, nhà đầu tư tiếp tục giữ trạng thái cổ phiếu hiện tại,
không nên mua đuổi vì rủi ro đang gia tăng.  

Tiếp đà tăng điểm ở cuối phiên trước, cả 2 sàn duy trì đà tăng khá tốt ở cả phiên hôm nay với dòng tiền vào
khá đều đặn. Độ rộng tăng điểm cũng mở rộng khá tốt so với phiên hôm qua. Thanh khoản tăng cho thấy dòng
tiền đang trở lại thị trường. Tuy nhiên xu thế đi ngang vẫn đang duy trì trên 2 sàn. Biểu hiện vượt đỉnh ở một số
mã dẫn dắt có thể đem đến tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong các phiên tới. 

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.




