
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT 

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

(Cập nhật 17h20 ngày 18/06/2015)

4,766.09

Shanghai

Trong một bước đi được nhìn nhận là “lạc quan nhưng thận trọng”, ngày 17/6 Cục dự

trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết đã hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn

nhất thế giới, nhưng nhiều khả năng cơ quan này vẫn lần đầu tiên tăng lãi suất cơ bản

trong năm 2015.

-17.58

Nikkei 225

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

26,660.16

4,785.36-182.54

AFP đưa tin, ngày 17/6, Ngân hàng Trung ương Hy Lạp cảnh báo rằng nước này có thể

phải ra khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và thậm chí là cả

Liên minh châu Âu (EU) nếu không đạt được thỏa thuận cứu trợ tài chính với các chủ

nợ quốc tế.
Hang Seng  

S&P 500

Hy Lạp nhiều khả năng phải rời khỏi cả Eurozone và EU

17,935.74

-93.63

31.26

      FTSE 100 

2,100.44

10,902.50

19,990.82-228.45

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Theo dự báo của hãng Nghiên cứu Statista (Đức), thị trường bán lẻ Việt Nam có thể đạt

doanh số 100 tỷ USD/năm vào 2016, trong đó ngành hàng điện tử tiêu dùng khoảng 10

tỷ USD. Sức hấp dẫn này sẽ tạo đà cho nhiều thương vụ M&A trong ngành bán lẻ điện

máy thời gian tới.

+/-

MỸ

-24.53     CAC 40

9.33Nasdaq

VCB: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%

4.15

VC9 - CTCP Xây dựng số 9 - Ngày 26/6 sẽ chốt danh

sách cổ đông trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt theo tỷ lệ

10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/6 và

thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 15/7.

THỨ NĂM

18/06/2015
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CHỈ SỐ

Điện máy bùng nổ M&A

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

ĐIỂM

6,662.97

Tái cấu trúc NH: Kỳ vọng cán đích đúng hẹn

TPP: Xoá bỏ thuế quan cho nông sản cực kỳ khó khăn

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) việc tái cơ cấu ngành NH đang được triển khai theo

đúng mục tiêu, định hướng, lộ trình đề ra và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng

kể. Tuy nhiên, để lành mạnh hệ thống, hoạt động các NHTM ổn định và tăng trưởng,

cần quyết liệt hơn trong quá trình mua bán, sáp nhập (M&A) và xử lý nợ xấu.

GIL: Chào bán 242.000 cổ phiếu quỹ cho CBCNV

GIL - CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình

Thạnh - Sẽ chào bán toàn bộ cổ phiếu quỹ cho CBCNV

với giá phát hành 10.000 đồng/ cổ phiếu. Công ty sẽ chào

bán toàn bộ 242.000 cổ phiếu cho CBCNV, tương ứng

khối lượng vốn cần huy động là 2,42 tỷ đồng để bổ sung

nguồn vốn kinh doanh.

KHU VỰC

VHC: Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ

10% 

Điều kiện kinh doanh tại Việt Nam còn nhiều điểm yếu

Fed hạ thấp mức dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ

VHC - CTCP Vĩnh Hoàn – HĐQT quyết định thông qua

việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền theo tỷ lệ 10% từ

ngày 22/7/2015. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân

phối đến thời điểm hiện tại.

CHÂU Á

5,064.88

Theo Trung tâm WTO, nông sản đang là một thách thức lớn trong quá trình đàm phán 

bởi cũng giống như trong hầu hết các đàm phán thương mại tự do khác, trong TPP, mở 

cửa thị trường nông sản là vấn đề đàm phán khó khăn. Với đa số các nước, kể cả các 

nước có nền nông nghiệp phát triển, sản xuất nông sản vẫn được xem là lĩnh vực dễ bị 

tổn thương, gắn với thu nhập của nhóm dân cư tương đối đặc biệt (khu vực nông thôn) 

và do đó cần được hỗ trợ nhiều hơn các ngành phi nông sản khác.

VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Công

bố ngày 30/6 sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng

tiền từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2014 với tỷ lệ 10%

(01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện

30/7/2015.

Khảo sát năm 2014 của Chương trình Khởi nghiệp toàn cầu (GEM) được công bố mới

đây cho thấy, Việt Nam còn nhiều việc cần làm để cải thiện môi trường kinh doanh và

tạo điều kiện tốt hơn cho các DN, nhất là DN mới thành lập. Bốn yếu tố có thể coi là

kém thuận lợi cho phát triển kinh doanh ở Việt Nam so với các nước khác là giáo dục về 

kinh doanh ở bậc phổ thông, giáo dục về kinh doanh sau phổ thông, tài chính cho kinh

doanh và chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

VC9: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 10%

CHÂU ÂU -75.51DAX

Dow Jones
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VN-INDEX

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX-INDEX

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

102

48,786,303

93

TỔNG QUAN GD NĐTNN

7,009,410

HOSE và HNX

87.09

1,559.82

1,263,800 9,011,150

98,182,300

118

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 87,09 điểm, tăng 0,61 điểm (+0,70%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt gần 48,8 triệu đơn vị, giảm 24,22% so với phiên hôm trước, trị giá 591,52

tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng, 126 mã giảm và 166 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ

phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: FIT (10,85%), KLF (9,06%),

SCR (8,35%), VND (4,49%), S99 (4,07%).

MUA 

96

SÀN HCM
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Trang 2

SÀN HN Khối ngoại mua ròng hơn 48 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua

ròng 21,9 tỷ đồng, giảm 75,4% so với phiên hôm trước. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp

tục đẩy mạnh mua ròng hơn 21,9 tỷ đồng, tăng 75,4% so với phiên hôm trước. Đây

cũng là phiên mua ròng thứ 18 của khối ngoại trên sàn HNX. Trong đó 5 cổ phiếu nước

ngoài mua mạnh nhất trên sàn HNX đó là: PVS (376.900 cp), SHB (186.100 cp), VND

(150.000 cp), VCG (120.900 cp), BCC (108.400 cp).  

591.52

18/06/2015

TỔNG KL

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 580,35 điểm, tăng 1,48 điểm (+0,26%). Tổng khối

lượng giao dịch đạt gần 98 triệu đơn vị, giảm 25,4% so với phiên hôm trước, trị giá

1.559,82 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng, 102 mã giảm và 83 mã đứng giá. Trong đó

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: FLC (16,87%), OGC

(7,22%), HQC (5,73%), MBB (4,13%), HAI (3,07%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VNI-INDEX

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX

172

0.61

1.48

THỨ NĂM

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

580.35

83

258,700BÁN
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TDC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

HU3: Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng tiền năm 2014

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

Trang 3

18/06/2015

LỊCH SỰ KIỆN

THỨ NĂM

Mã cổ phiếu FLC - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE)

Mã cổ phiếu SCR - Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (HNX)

KSB: Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền (15%) và phát hành cổ phiếu thưởng (30%)

1
8

/0
6

/2
0

1
5

(Nguồn: vsd.org.vn)

Mã cổ phiếu FLC của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

(HOSE) giao dịch khá tích cực trong phiên hôm nay.

Giá mở cửa của FLC ở mức 9.000 đồng/cổ phiếu

(+0,0), giá cao nhất ở mức 9.200 đồng/cổ phiếu (+0,2),

giá thấp nhất ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu (-0,1), chốt

phiên giá cổ phiếu FLC ở mức 9.100 đồng/cổ phiếu

(+0,1). Tổng khối lượng giao dịch của FLC đạt mức

9.090.200 cổ phiếu, giảm 54,4% so với phiên hôm

trước. Nhận định: Khối lượng giao dịch của FLC giảm

54,4% so với phiên hôm qua là một tín hiệu khá xấu.

ROC tiếp tục di chuyển xuống dưới mốc 0 là một tín

hiệu tiêu cực. Đường MACD di chuyển xuống dưới tiếp

tục là một tín hiệu tiêu cực cần chú ý. Rủi ro ở cổ phiếu 

FLC đang tăng lên. FLC sẽ tiếp tục kiểm tra mốc hỗ trợ

cứng 9,0 trong một vài phiên tới.

LBE: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Mã cổ phiếu SCR của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Thương Tín (HNX) giao dịch khá tích cực trong phiên

hôm nay. Giá mở cửa của SCR ở mức 8.300 đồng/cổ

phiếu (+0,1), giá cao nhất ở mức 8.400 đồng/cổ phiếu

(+0,2), giá thấp nhất ở mức 8.100 đồng/cổ phiếu (-0,1),

chốt phiên giá cổ phiếu SCR ở mức 8.400 đồng/cổ

phiếu (+0,2). Tổng khối lượng giao dịch của SCR đạt

mức 5.263.800 cổ phiếu, tăng 7,1% so với phiên hôm

trước. Nhận định: Khối lượng giao dịch của SCR tiếp

tục duy trì trên 5 triệu cổ là một tín hiệu tốt. ROC tiếp

tục xu hướng đi lên là một tín hiệu tích cực. Đường

MACD di chuyển bên trên mức 0 tiếp tục là một tín

hiệu tích cực. SCR sẽ kiểm tra lại mốc kháng cự 8,5

trong một vài phiên tới. Tuy nhiên, SCR sẽ có thể về

vùng hỗ trợ cự 7 - 7,5 nếu thanh khoản không được

duy trì.

KMR: Ngày GDKHQ Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10%)

NHẬN ĐỊNH  

NHẬN ĐỊNH  



Mạnh

90 điểm

Yếu

MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

Yếu

603 điểm
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84 điểm

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

MỐC KHÁNG CỰ

82 điểm

575 điểm Yếu

Yếu

Trung bình

87 điểm
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Mạnh

Trung bình

586 điểm

MỐC HỖ TRỢ  

Mạnh

88 điểmTrung bình

594 điểm

Chỉ báo MACD cho tín hiệu quá bán khi MACD cắt đường tín hiệu từ

trên xuống, điều này cho thấy Hnx-Index đang đi vào giai đoạn điều

chỉnh. Chỉ báo ROC tiếp tục đi xuống dưới mức 0 là một tín hiệu khá

tiêu cực. Thanh khoản của Hnx-Index hôm nay giảm 24,22% so với

phiên hôm trước cũng là một tín hiệu tiêu cực cần chú ý. Hnx-Index

sẽ kiểm tra các mốc hỗ trợ 86, 84 và 82 trong thời gian tới.

Khuyến nghị ngắn hạn: Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạ tỷ trọng cổ

phiếu và tiền mặt về mức hợp lý 20/80.

Khuyến nghị trung hạn: Nhà đầu tư trung hạn dừng giải ngân và tiếp

tục quan sát thị trường. 

Một số cổ phiếu cho tín hiệu bán trong ngắn hạn: APS, CEO, CMS,

CTS, DIC, HPC, IJC, KLS, MCG, MHC, SD6, SHS, TLH, VCG, VPH,

VTO.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: C47, GTT, HDO,

KSQ, OGC, PGT, VOS.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI.
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THỨ NĂM

MỐC HỖ TRỢ 

563 điểm

18/06/2015

Mạnh

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Trung bình

Chỉ báo MACD cho tín hiệu quá bán khi MACD cắt đường tín hiệu từ

trên xuống, điều này cho thấy Vn-Index đang đi vào giai đoạn điều

chỉnh. Chỉ báo ROC đang giao động quanh mức 0 cho thấy thị

trường đang giằng co mạnh. Thanh khoản của Vn-Index hôm nay

giảm 25,4% so với phiên hôm trước là một tín hiệu tiêu cực cần chú

ý. Vn-Index sẽ kiểm tra các mốc hỗ trợ 575, 566 và 563 trong thời

gian tới.

Khuyến nghị ngắn hạn: Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạ tỷ trọng cổ

phiếu và tiền mặt về mức hợp lý 20/80.

Khuyến nghị trung hạn: Nhà đầu tư trung hạn dừng giải ngân và tiếp

tục quan sát thị trường. 

Một số cổ phiếu cho tín hiệu bán trong ngắn hạn: APS, CEO, CMS,

CTS, DIC, HPC, IJC, KLS, MCG, MHC, SD6, SHS, TLH, VCG, VPH,

VTO.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: C47, GTT, HDO,

KSQ, OGC, PGT, VOS.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI.

Trang 4

86 điểm

566 điểm

NHẬN ĐỊNH  
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0.17%

0.57%

Phiên giao dịch ngày 18/06/2015, ngành chứng khoán là ngành có mức tăng lớn nhất, với mức tăng là 1,68%,

trong đó có nổi bật là AGR tăng 6,25%, SSI tăng 2,15%, HCM tăng 0,3% và VND tăng 3,76%. Tiếp sau đó là

ngành thủy sản có mức tăng 0,89%, trong đó HVG tăng 3,68%, VHC tăng 0,82% và FMC tăng 1,27%. Các

ngành ngân hàng, xây dựng, dầu khí, công nghệ viễn thông, cao su và bất động sản cũng có mức tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, ngành dược phẩm là ngành có mức giảm mạnh nhất, với mức giảm là 0,81%, trong đó JVC giảm

6,71% và DMC giảm 3,34%. Tiếp sau đó là ngành giáo dục, khoáng sản và sản xuất thép là các ngành giảm

điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay.

PHÂN TÍCH NGÀNH

0.52%
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0.15%

1.68%

Thủy sản

-0.33%

0.89%

Ngân hàng

0.12%

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 Asean Securities.
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN 

TIN

Năm 2014 đã chứng kiến sự phục hồi khá tích cực của thị trường bất động sản, thể hiện ở sự phục hồi về giá

cũng như thanh khoản. Chúng tôi kỳ vọng rằng trong năm 2015 thị trường bất động sản sẽ phục hồi mạnh mẽ

hơn dựa vào một số yếu tố chính sau. Thứ nhất, điều kiện cho vay gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng đã được nới lỏng 

nhờ Thông tư 32 của Ngân hàng nhà nước. Thứ hai, hệ số rủi ro cho vay kinh doanh BĐS được giảm từ mức

250% xuống còn 150% nhờ Thông tư 36 của Ngân hàng nhà nước. Thứ ba, người nước ngoài sẽ có cơ hội

mua nhà ở Việt Nam nhờ việc sửa đổi Luật kinh doanh BĐS và Luật nhà ở, sửa đổi này sẽ bắt đầu có hiệu lực

từ 1/07/2015. Thứ tư, kênh đầu tư bất động sản sẽ trở lên hấp dẫn hơn do lãi suất cho vay trong giai đoạn hiện

nay đang ở mức khá thấp. Thứ năm, việc đẩy mạnh đầu tư công, cụ thể hơn là cơ sở hạ tầng của chính phủ sẽ

tạo động lực phát triển cho các dự án bất động sản trong tương lai. Chính vì vậy, chúng tôi cho rằng đầu tư vào

cổ phiếu ngành bất động sản trong giai đoạn này là khá thích hợp. 

Ngành

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.

Xây dựng

Sản xuất thép

KHUYẾN CÁO

Cao su

Chứng khoán

Trang 5

THỨ NĂM

18/06/2015

0.41%

-0.81%

-0.13%

Dầu khí

Dược phẩm

Giáo dục

Khoáng sản

-0.25%

Thay đổi

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ NGÀNH

Công nghệ 

viễn thông

Bất động sản

NHẬN ĐỊNH  

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%


