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25,966.98

-100.18

KHU VỰC

6,653.52

-596.20

Trang 1

      FTSE 100 

CVT - CTCP CMC - Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch

HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu

CVT từ 30/6 đến 29/7 để đầu tư. Hiện ông Huy đang nắm

giữ 800.200 cổ phiếu CVT (tỷ lệ 5%).

DDV - CTCP DAP-VINACHEM - CTCP Chứng khoán IB

(VIX) đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu từ 30/6 đến 29/7 với

mục đích là giao dịch mua thông thường. Hiện VIX đang

nắm giữ 4.943.358 cổ phiếu DDV (tỷ lệ 3,38%).

CHÂU Á

5,080.51

SPD - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung - Ông

Lý Tiết Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ

993.434 cổ phiếu SPD đang nắm giữ từ 30/6 đến 29/7 để

cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó sẽ rút hết 9,93% vốn khỏi

Công ty.

+/-

CVT: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua

200.000 cp

DCL: Tổng giám đốc đăng ký bán 100.000 cp

Từ 1/7: Người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Từ 1/7: Tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật không cấm

Luật Kinh doanh bất động sản mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản cho

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng

thời để bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua, thuê mua bất động sản hình thành

trong tương lai, nhất là đối với bất động sản là nhà ở.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

DDV: CTCP Chứng khoán IB đăng ký mua 5 triệu cp

Bộ Công Thương vừa có thông báo mới nhất về việc Việt Nam và Lào đã chính thức kí

kết Hiệp định Thương mại Biên giới vào ngày 27/6. Trên cơ sở cơ chế đặc thù của hoạt

động thương mại biên giới phù hợp với các điều ước quốc tế song phương và đa

phương mà hai nước là thành viên, dành ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu 0% cho các

loại hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam và Lào.

Kinh tế tăng trưởng khả quan, hơn 45.000 doanh nghiệp được thành lập mới

-0.82

Nasdaq

ĐIỂM

MỸ

56.32

-31.68

Dow Jones

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Thay đổi có tính đột phá của Luật Doanh nghiệp là thể chế hóa một cách đầy đủ quyền

kinh doanh của doanh nghiệp theo Hiến pháp: Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh

trong những ngành nghề mà Luật không cấm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội 6 tháng

đầu năm 2015. Cụ thể,số doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước là 45.406 doanh

nghiệp với tổng số vốn đăng ký 282.396 tỷ đồng, tăng 21,7% về số doanh nghiệp và tăng

22,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

THỨ HAI
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CHỈ SỐ

Thuế nhập khẩu từ Lào chính thức về 0%

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

DCL - CTCP Dược phẩm Cửu Long - Ông Lương Văn

Hóa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký bán

100.000 cổ phiếu DCL từ 1/7 đến 30/7 nhằm tiêu dùng cá

nhân, qua đó sẽ giảm sở hữu về còn 83.912 cổ phiếu (tỷ lệ

0,83%).

SPD: Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 993.434

cp

Hang Seng  

S&P 500

El-Erian: Xác suất Hy Lạp rời eurozone lên tới 85%

17,946.68

-696.89

Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản lần thứ tư kể từ tháng 11/2014

11,165.42

4,053.03-139.84

Kinh tế Hy Lạp sẽ bước vào thời kỳ suy thoái sâu trong thời gian tới và rất có thể sẽ

buộc phải rời khỏi Eurozone. Đó là nhận định vừa được Mohamed El-Erian – cựu CEO

của Quỹ đầu tư Thái Bình Dương (PIMCO) - đưa ra.

-155.85     CAC 40

CHÂU ÂU -327.01DAX

Shanghai

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) ngày 27/6 có động thái hạ lãi suất cơ bản

lần thứ tư kể từ tháng 11/2014 nhằm hỗ trợ tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế tiếp

tục cho thấy những dấu hiệu của sự giảm tốc. Theo hãng tin Reuters, lãi suất cho vay kỳ

hạn 1 năm được PBoC hạ 0,25 điểm phần trăm, còn 4,85%. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1

năm cũng được cơ quan này cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, còn 2%.
2,101.49

20,109.95Nikkei 225

4,903.32
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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

10.00

851,500BÁN

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

591.75

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VNI-INDEX

THỨ HAI

600.40

29/06/2015

TỔNG KL

-0.03

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 591,75 điểm, tăng 10 điểm (+1,72%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt gần 121,7 triệu đơn vị, giảm 20,1% so với phiên hôm trước, trị giá 2.189,4

tỷ đồng. Toàn sàn có 107 mã tăng, 116 mã giảm và 81 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ

phiếu có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: FLC (16,25%), SSI (4,81%),

HAG (4,62%), VHG (4,10%), MBB (3,74%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX

159

HOSE và HNX

MUA 

81

81

2,451,340 16,793,515

116

47,610,767

SÀN HCM
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Trang 2

SÀN HN Khối ngoại mua ròng hơn 343,15 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trên sàn HOSE, khối ngoại

mua ròng gần 313,88 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua ròng

gần 29,27 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 23 của khối ngoại trên sàn HNX.

Trong đó 5 cổ phiếu nước ngoài mua mạnh nhất trên sàn HNX đó là: VND (1.458.500

cp), IVS (227.400 cp), BVS (168.600 cp), PVB (155.500 cp), SHB (130.700 cp).  

85.49

2,189.40

121,736,895

107

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 85,49 điểm, giảm 0,03 điểm (-0,03%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt 47,6 triệu đơn vị, giảm 21,7% so với phiên hôm trước, trị giá 600,4 tỷ đồng.

Toàn sàn có 81 mã tăng, 116 mã giảm và 159 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ phiếu có khối

lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: FIT (13,83%), S99 (7,84%), VND (7,33%),

VIX (6,30%), KLF (5,93%).

116

TỔNG QUAN GD NĐTNN

4,450,485
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ư

ín

(Nguồn: vsd.org.vn)

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 8.400 đồng/cổ

phiếu (+0,0), giá cao nhất ở mức 8.500 đồng/cổ phiếu

(+0,1), giá thấp nhất ở mức 8.200 đồng/cổ phiếu (-0,2),

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

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

mức 2.687.600 cổ phiếu, giảm 15,8% so với phiên hôm

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

15,8% so với phiên hôm qua là một tín hiệu tiêu cực.

SCR tiếp tục kểm tra các mốc hỗ trợ 8,4, 7,9 và 7,0.

DNP: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

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)

VFG: Ngày GDKHQ Trả cổ phiếu thưởng (3:1)

2
9

/0
6

/2
0

1
5

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 8.800 đồng/cổ phiếu (-

0,1), giá cao nhất ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu (+0,0),

giá thấp nhất ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu (-0,3), chốt

phiên giá cổ phiếu FLC ở mức 8.800 đồng/cổ phiếu (-

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

17.001.460 cổ phiếu, giảm 36,8% so với phiên hôm

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

36,8% so với phiên hôm qua là một tín hiệu tiêu cực.

MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống cho tín hiệu

giảm giá. FLC có thể sẽ về mốc hỗ trợ 8,0 trong một vài

phiên tới.

VIC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2014 và quý I năm 2015 bằng cổ phiếu (1.000:258)
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

Trang 3

29/06/2015

VTF: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

LỊCH SỰ KIỆN

THỨ HAI

LSS: Ngày GDKHQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
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Trang 4

MỐC HỖ TRỢ  

570 điểm

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

Yếu 586 điểm

V
N

-I
N

D
E

X

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

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 tiếp tục đi xuống dưới mức 0 là một tín hiệu khá

tiêu cực. Thanh khoản của Vn-Index hôm nay giảm 20,1% so với

phiên hôm trước là một tín hiệu tiêu cực cần chú ý. Vn-Index sẽ kiểm

tra các mốc hỗ trợ 580, 570 và 560 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 0/100.

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: ASM, EIB, FCM,

GTT, IDI, ITC, NTL, PCT, PVE, PVX, SBT, SEC, TS4, VGS.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: APS, BSI, CMI,

CTS, DCS, FIT, KLF, KLS, SD6, SHS, TDC, TLH, VIX, VND, WSS.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI.

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. Biểu đồ kỹ thuật của HNX-Index xuất hiện sáu cây nến đỏ

liên tiếp cho tín hiệu tiêu cực. Thanh khoản của Hnx-Index hôm nay

giảm 21,7% so với phiên hôm trước 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 0/100.

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: ASM, EIB, FCM,

GTT, IDI, ITC, NTL, PCT, PVE, PVX, SBT, SEC, TS4, VGS.

Một số cổ phiếu cho tín hiệu mua trong ngắn hạn: APS, BSI, CMI,

CTS, DCS, FIT, KLF, KLS, SD6, SHS, TDC, TLH, VIX, VND, WSS.

Chọn cổ phiếu theo phương pháp CANSLIM: IDI.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ HAI

MỐC HỖ TRỢ 

560 điểm

29/06/2015

Mạnh 603 điểm

Yếu

MỐC KHÁNG CỰ

Mạnh

Trung bình

87 điểm

H
N

X
-I

N
D

E
X

86 điểm

Mạnh 90 điểm

Yếu

Trung bình

Mạnh 82 điểm

84 điểm

580 điểm Yếu

Trung bình

MỐC KHÁNG CỰ

88 điểmTrung bình

594 điểm
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ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN 

TIN

Ngân hàng

Dược phẩm

Dầu khí

Xây dựng

0.99%

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.

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. 

2.62%

-0.79%

Khoáng sản

0.45%

Sản xuất thép

0.67%

-0.05%

Ngành

0.67%

1.94%
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Thay đổi

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ NGÀNH

Bất động sản

PHÂN TÍCH NGÀNH

Trang 5

THỨ HAI

29/06/2015

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.
KHUYẾN CÁO

Cao su

Chứng khoán

Thủy sản

0.66%

Phiên giao dịch ngày 29/06/2015, ngành ngân hàng là ngành có mức tăng lớn nhất, với mức tăng là 2,62%,

trong đó có nổi bật là VCB tăng 5,15%, MBB tăng 1,97%, SHB tăng 1,24% và CTG tăng 1,04%. Tiếp sau đó là

ngành sản xuất thép, bất động sản, chứng khoán, công nghệ viễn thông, xây dựng, dầu khí, thủy sản và cao su

có mức tăng lần lượt là 1,97%, 1,94%, 1,62%, 0,99%, 0,66%, 0,67%, 0,45% và 0,67%. Bên cạnh đó, ngành

giáo dục là ngành có mức giảm mạnh nhất, với mức giảm là 0,79%, trong đó EBS giảm 7,23%, ECI giảm 9,47%

và PNC giảm 0,74%. Tiếp sau đó là ngành khoáng sản và dược phẩm là các ngành giảm điểm trong phiên giao

dịch ngày hôm nay với mức giảm tương ứng là 0,27% và 0,05%. 

1.97%

Công nghệ 

viễn thông

Giáo dục

-0.27%

1.62%

NHẬN ĐỊNH  

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%


