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6,577.83

125.78

Trang 1

      FTSE 100 

26,250.03

4,958.47

NBB - CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy - Bà Dương Thị Ngọc

Uyên, vợ ông Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Ban Kiểm

soát tiếp tục đăng ký bán hết 140.950 cổ phiếu NBB (tỷ lệ

0,24%) từ 1/7 đến 29/7 để giải quyết nhu cầu gia đình.

Trước đó, từ 26/5 đến 24/6, bà Uyên đã bán bất thành số

cổ phiếu trên vì không đạt mức giá kỳ vọng.

+/-

PPE: CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 đăng ký bán

228.600 cp

4,277.22224.19

-42.65

KHU VỰC

HVG: Đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu quỹ với giá tối đa

18.000 đồng/CP

Việt Nam được dự báo là thị trường mới nổi có hoạt động M&A tăng mạnh

Tình hình sản xuất thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn

Thời báo Kinh tế Singapore ngày 29/6 dẫn báo cáo mới nhất của Công ty luật Baker

McKenzie cho biết hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu

dự kiến sẽ bùng nổ sau thời gian trầm lắng. Đặc biệt, Việt Nam cùng với Mexico và Ai

Cập được Baker McKenzie xếp vào nhóm những thị trường mới nổi có M&A tăng cao.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

NVT: Phó TGD đăng ký bán 1.851.787 cp

Các cường quốc chăn nuôi thế giới, như Mỹ, Canada, Úc, và New Zealand, đều là thành

viên của TPP, bởi vậy, khi dỡ bỏ hàng rào thuế quan thì khả năng nhập khẩu thịt vào

Việt Nam chắc chắn sẽ tăng. Ước tính của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển

Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) cho thấy sau TPP, xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang

Việt Nam sẽ tăng gấp 43,2 lần năm 2014, từ 2,3 triệu USD lên 100 triệu USD.

NVT - CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay - Ông Vũ

Ngọc Tú, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc đăng

ký bán nốt 1.851.787 cổ phiếu NVT (tỷ lệ 2,05%) từ 2/7

đến 31/7 nhằm giải quyết việc tài chính cá nhân. Trước

đó, từ 9/6 đến 29/6, ông Tú đã bán thành công 2 triệu cổ

phiếu NVT (tỷ lệ 2,2%).

Bộ Tài chính: Chi trả nợ và viện trợ 6 tháng tăng gần 19% so với cùng kỳ

-43.85

Nasdaq

ĐIỂM

MỸ

-350.33

-122.04

Dow Jones

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

PPE - CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP

Tư vấn xây dựng điện 2 đăng ký bán toàn bộ 228.600 cổ

phiếu đang nắm giữ, tương ứng muốn thoái hết 11,43%

vốn tại PPE từ 1/7 đến 23/7 nhằm mục đích tách, chuyển

nhượng cổ phiếu cho người lao động.

Trong hội nghị sơ kết tình hình sản xuất sáu tháng đầu năm của Tổng cục diễn ra ngày

29/6 tại Hà Nội, đại diện Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,

dự báo sản xuất thủy sản sẽ tiếp tục đối mặt với sự cạnh tranh của các nước sản xuất

thủy sản, rào cản kỹ thuật của các thị trường, diễn biến khó lường về dịch bệnh và các

hoạt động cản trở, phá hoại trên biển.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Bộ đã điều hành quyết liệt thu

ngân sách, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm phù hợp với khả năng thu. Trong

đó, chi trả nợ và viện trợ đạt 75,95 nghìn tỷ đồng; bằng 50,6% dự toán; tăng 18,9% so

với cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo

cam kết.

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

THỨ BA
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CHỈ SỐ

Ngành chăn nuôi trước TPP: Việt Nam đương đầu những đối thủ ‘sừng sỏ’

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

HVG - CTCP Hùng Vương - Đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

quỹ với giá tối đa 18.000 đồng/CP nhằm giảm sổ lượng cổ 

phiếu lưu hành khi thị trường chứng khoán biến động tiêu

cực. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 6/8 bằng

phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

NBB: Vợ thành viên BKS đăng ký bán 140.950 cp

Hang Seng  

S&P 500

Tổng thống Mỹ ký ban hành luật TPA, mở đường cho TPP

17,596.35

283.05

Lo sợ trước khủng hoảng nợ Hy Lạp, Dow Jones bốc hơi hơn 350 điểm

10,991.25

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29-6 đã ký ban hành luật trao cho ông quyền đàm

phán nhanh để sớm đi tới ký kết Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương

(TPP).

-44.38     CAC 40

CHÂU ÂU -91.95DAX

CHÂU Á

Shanghai

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo không thương tiếc trong phiên giao dịch đầy sôi động ngày

thứ Hai với việc cả Dow Jones và S&P 500 đều chứng kiến phiên sụt giảm mạnh nhất

kể từ tháng 10/2014. Sự thất bại của các cuộc đàm phán giải cứu Hy Lạp đã gia tăng lo

sợ rằng nước này có thể là thành viên đầu tiên rút khỏi Eurozone.
2,057.64

20,235.73Nikkei 225

4,825.44
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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

593.05

383,710BÁN

1.30

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ VNI-INDEX

THỨ BA

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

709.34

30/06/2015

TỔNG KL

-0.55

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 593,05 điểm, tăng 1,3 điểm (+0,22%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt gần 156,1 triệu đơn vị, tăng 28,2% so với phiên hôm trước, trị giá 2.634,91

tỷ đồng. Toàn sàn có 86 mã tăng, 135 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 (10,71%), OGC (6,64%),

HAG (5,22%), DLG (4,70%), HAI (4,08%).

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - CHỈ SỐ HNX

154

HOSE và HNX

MUA 

89

83

2,117,200 23,994,117

135

59,484,918

SÀN HCM
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Trang 2

SÀN HN Khối ngoại mua ròng hơn 457,2 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trên sàn HOSE, khối ngoại

mua ròng hơn 430 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua ròng gần

27,2 tỷ đồng. Đây cũng là phiên mua ròng thứ 24 của khối ngoại trên sàn HNX. Trong đó

5 cổ phiếu nước ngoài mua mạnh nhất trên sàn HNX đó là: SHB (1.198.562 cp), VND

(725.258 cp), NDN (350.000 cp), BVS (250.000 cp), PVS (140.400 cp).  

84.94

2,634.91

156,142,734

86

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 84,94 điểm, giảm 0,55 điểm (-0,64%). Tổng khối lượng

giao dịch đạt 59,4 triệu đơn vị, tăng 24,7% so với phiên hôm trước, trị giá 709,34 tỷ

đồng. Toàn sàn có 89 mã tăng, 113 mã giảm và 154 mã đứng giá. Trong đó 5 cổ phiếu

có khối lượng giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất đó là: KLF (11,28%), FIT (7,34%), SCR

(6,31%), KHL (5,99%), KVC (4,13%).

113

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 8.600 đồng/cổ phiếu

(+0,2), giá thấp nhất ở mức 8.400 đồng/cổ phiếu

(+0,0), chốt phiên giá cổ phiếu SCR ở mức 8.500

đồng/cổ phiếu (+0,1). Tổng khối lượng giao dịch của

SCR đạt mức 3,7 triệu cổ phiếu, tăng 42,3% so với

phiên hôm trước. Nhận định: Khối lượng giao dịch của

SCR tăng 42,3% so với phiên hôm trước là một tín

hiệu tích cực. SCR tiếp tục kểm tra các mốc hỗ trợ 8,4,

7,9 và 7,0.

S55: Giao dịch bổ sung - 2,496,000 CP

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)

MTH: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

3
0

/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 8.700 đồng/cổ phiếu (-

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

giá thấp nhất ở mức 8.500 đồng/cổ phiếu (-0,3), chốt

phiên giá cổ phiếu FLC ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu (-

0,2). Tổng khối lượng giao dịch của FLC đạt mức 14,5

triệu cổ phiếu, giảm 14,7% so với phiên hôm trước.

Nhận định: Khối lượng giao dịch của FLC giảm 14,7%

so với phiên hôm qua là một tín hiệu tiêu cực. MACD

cắt đường tín hiệu từ trên xuống cho tín hiệu giảm giá.

ROC nằm dưới mốc 0 cho tín hiệu tiêu cực. FLC có

thể sẽ về mốc hỗ trợ 8,0 trong một vài phiên tới.

CTI: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

Trang 3

30/06/2015

VBH: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

LỊCH SỰ KIỆN

THỨ BA

VTV: Giao dịch bổ sung - 7,799,946 CP
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580 điểm

THỨ BA

Trang 4

MỐC HỖ TRỢ  

570 điểm

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

Yếu 586 điểm

V
N

-I
N

D
E

X

Mạnh

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. Biểu đồ kỹ thuật của VN-Index xuất hiện một nến shooting

star cho tín hiệu tiêu cực. 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: GTN, HUT, LCM,

MHC, SCR, TTZ, UDC.

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 bảy cây nến đỏ

liên tiếp cho tín hiệu tiêu cực. 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: GTN, HUT, LCM,

MHC, SCR, TTZ, UDC.

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

MỐC HỖ TRỢ 

560 điểm

30/06/2015

Mạnh 603 điểm

Yếu

MỐC KHÁNG CỰ

Mạnh

Trung bình

87 điểm
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86 điểmYếu

Trung bình

Mạnh 82 điểm

84 điểm

Yếu

Trung bình

MỐC KHÁNG CỰ

88 điểmTrung bình

594 điểm

90 điểm
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ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN 

TIN

Ngân hàng

Dược phẩm

Dầu khí

Xây dựng

-0.75%

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. 

1.36%

0.30%

Khoáng sản

-0.54%

Sản xuất thép

Ngành

1.77%

0.75%
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DIỄN BIẾN CHỈ SỐ NGÀNH

Bất động sản

Trang 5

THỨ BA

30/06/2015

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.

-0.85%

-0.83%

KHUYẾN CÁO

Cao su

Chứng khoán

Thủy sản

-0.52%

Phiên giao dịch ngày 30/06/2015, ngành cao su là ngành có mức tăng lớn nhất, với mức tăng là 1,77%, trong

đó có nổi bật là DRC tăng 4,95% và CSM tăng 1,04%. Tiếp sau đó là ngành ngân hàng có mức tăng 1,36%,

trong đó VCB tăng 3,83% và BVH tăng 4,06%. Ngành bất động sản, giáo dục và sản xuất thép cũng có mức

tăng nhẹ lần lượt là 0,75%, 0,3% và 0,27%. Bên cạnh đó, ngành chứng khoán là ngành có mức giảm mạnh

nhất, với mức giảm là 2,32%, trong đó SSI giảm 2,02%, HCM giảm 2,12%, VND giảm 5,41%, AGR giảm

6,06%, VIX giảm 6,67% và SHS giảm 5,81%. Tiếp sau đó là ngành công nghệ viễn thông, dầu khí, dược phẩm,

khoáng sản, thủy sản và xây dựng là các ngành giảm điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay với mức giảm

tương ứng là 0,75%, 0,85%, 0,83%, 0,48%, 0,54% và 0,52%.

0.27%

Công nghệ 

viễn thông

Giáo dục

-0.48%

-2.32%

PHÂN TÍCH NGÀNH

NHẬN ĐỊNH  

-3.00%

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%


