
CTCP PVI thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền Đã có hơn 4 triệu tấn thép các loại được nhập về VN trong bảy tháng đầu năm 2011

Theo tin từ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC),
sản lượng tôm đông lạnh chế biến trong tháng 7 là 877
tấn. Qua đó đã đưa doanh số tiêu thụ chung (kể cả nông
sản) trong tháng là gần 11,2 triệu USD. Với sản lượng và
doanh số tăng khá mạnh trong tháng 7 đã đưa tổng doanh
số 7 tháng đầu năm lên 43,7 triệu USD, bằng 172% so
cùng kỳ năm trước. Với tiến độ này sẽ hoàn thành chỉ tiêu
doanh số 80 triệu USD năm 2011.

Nhập siêu thép gần 2,65 tỷ USD

Sáng 8/8, các NHTM đồng loạt nâng mạnh giá USD trên biểu niêm yết, lên mức cao nhất
trong hơn ba tháng qua. Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD bán ra đã đồng loạt
lên mức 20.800 VND, cao nhất kể từ ngày 22/4/2011 (20.910 VND). Mức giá này tăng tới 
120 VND so với cuối tuần qua - mức biến động qua một ngày giao dịch chưa từng có kể
từ cuối tháng 4/2011 trở lại đây. Trong khi đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng
ngày hôm nay vẫn ở mức 20.608 VND, tiếp tục đứng yên trong hơn một tháng qua; tỷ
giá của Sở Giao dịch NHNN vẫn giữ ở 20.600 VND mua vào và 20.814 VND bán ra.

PVI: 16/08 chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền 15%

HĐQT NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thông qua
việc đăng ký lưu ký toàn bộ 211 triệu cổ phiếu và niêm yết
bổ sung 19.5 triệu cp phát hành để trả cổ tức năm 2010.
Ngoài ra, HĐQT cũng thống nhất chào bán cho Tổ chức
Công đoàn VCB 9,343 cp lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu
trả cổ tức năm 2010, với giá 10,000 đ/cp.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

VCB đăng ký niêm yết bổ sung 19.5 triệu cổ phiếu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tỷ giá USD/VND lên cao nhất trong hơn ba tháng qua FMC: 7 tháng doanh số tăng 72% so cùng kỳ năm 
trước
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Khép lại phiên giao dịch buổi sáng, hầu hết các công ty kinh doanh vàng đều niêm yết
mức giá bán ra xoay quanh ngưỡng 44 triệu đồng/lượng. Trong đó, ngân hàng ACB có
mức giá cao nhất với 44.1 triệu đồng/lượng bán ra và 43.1 triệu đồng/lượng mua vào.
Cùng thời điểm này, giá vàng thế giới cũng chính thức vượt 1,700 USD/oz. Cụ thể, giá
vàng giao tháng 12 trên sàn COMEX tại New York tăng 52.60 USD/oz lên 1,704.40
USD/oz.

Vàng lấy lại mốc 44 triệu đồng, cao hơn thế giới 1.6 triệu đồng/lượng 

NHẬN ĐỊNH  

S&P có thể tiếp tục hạ tín nhiệm Mỹ trong tháng 11
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CTCP PVI thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền
vào 16/08 và ngày đăng ký cuối cùng vào 18/08 để trả cổ
tức cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% bằng tiền.
Trong đó, công ty thanh toán 8% cổ tức đợt 2 năm 2010
và tạm ứng 7% cổ tức đợt 1 năm 2011. Thời gian thực
hiện từ ngày 31/08.

Dự báo trên được Bank of American Merrill Lynch đưa ra sau cuộc họp với các khách
hàng quan trọng đêm chủ nhật. Chuyên gia kinh tế Ethan Harris dự báo tiếp tục hạ bậc
hơn nữa, nghi ngờ ủy ban lưỡng đảng mới sẽ theo đuổi kế hoạch giảm thâm hụt dài hạn. 
Do đó trong tháng 11 hoặc tháng 12, ông sẽ không ngạc nhiên nếu S&P tiếp tục hạ xếp
hạng tín dụng Mỹ từ AA+ xuống AA. Ông Harris cho rằng Mỹ lẽ ra đã tránh được việc bị
hạ xếp hạng vừa qua nếu đáp ứng nhu cầu cắt giảm thâm hụt 4.000 tỷ USD của S&P và
đưa ra chính sách cắt giảm ngân sách hợp lý
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2,532.41

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones
Các nhà điều hành thị trường chứng khoán Hàn Quốc cho biết đã phải tạm ngừng giao
dịch 5 phút, sau khi chỉ số Kospi giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008
tới nay. Tuần trước, Hàn Quốc nằm trong số các thị trường có mức giảm điểm mạnh
nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phiên giao dịch sáng 8/8, thị trường này
tiếp tục lao dốc 7,28% xuống còn 1.802,15 điểm, do nhà đầu tư hoảng loạn trước việc
Standard & Poor's hạ bậc tín nhiệm cao nhất của Mỹ.

      FTSE 100 

Euro Stoxx 50

Đã có hơn 4 triệu tấn thép các loại được nhập về VN trong bảy tháng đầu năm 2011,
tương ứng với 3,53 tỷ USD, dù chỉ bằng 85,3% về mặt lượng nhưng giá trị đã tăng xấp xỉ
9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nếu so với lượng thép xuất khẩu trong bảy
tháng đầu năm 2011 là 940.000 tấn, tương ứng 881 triệu USD, nhập siêu của ngành
thép đã xấp xỉ 2,65 tỷ USD, tương ứng so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, mức nhập
siêu thép vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.
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Cà phê Việt Nam đạt mức giá cao nhất 13 năm qua Tháng 7, DPR ước đạt 58 tỷ đồng lợi nhuận 

Chứng khoán Hàn Quốc giảm 7%, ngắt giao dịch 5 phútĐIỂM

(Nguồn: Tổng hợp)

7 tháng đầu năm 2011, CTCP Cao su Đồng Phú (DPR -
sàn HOSE) đạt 800 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế. Trong tháng 7, Công ty đạt sản lượng
khai thác 1.500 tấn mủ cao su, ước đạt 101 tỷ đồng doanh
thu, khoảng 58 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; lũy kế 7
tháng đạt 800 tỷ đồng doanh thu và 300 tỷ đồng lợi nhuận
trước thuế. 

7 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được 900 nghìn tấn cà phê nhân, kim ngạch đạt
khoảng 2 tỷ USD. Lượng cà phê xuất khẩu thời gian qua chỉ tăng 24% so với cùng kỳ
năm trước, trong khi giá trị tăng tới 92,6%. Lý do khiến giá cà phê tăng mạnh là thời gian
qua, tình hình thời tiết ở nhiều nước trồng cà phê trên thế giới có những diễn biến bất
thường. Lượng cà phê tồn kho của thế giới lại ở mức thấp. Thêm vào đó là giá cả của
hầu hết các mặt hàng nông sản đều có xu hướng tăng.

CHỈ SỐ +/-

     CAC 40

        (Cập nhật 18h ngày 08/08)

đưa ra chính sách cắt giảm ngân sách hợp lý. 

Trang 1
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá 79

462.7                

Trên sàn TP.HCM, xu hướng giảm điểm đã hiện hữu ngay từ phiên,
kéo chỉ số Vn-Index nhanh chóng rời mốc 400 điểm, khi giảm thêm
1,64 điểm. Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, đà giảm điểm của thị
trường đã tiếp tục được nới rộng. Giao dịch diễn ra trong tẻ nhạt, các
lệnh mua bán được đưa vào sàn khá rời rạc. Động thái này khiến hàng
trăm cổ phiếu trên sàn chìm trong màu đỏ. Trong phiên giao dịch đã có
lúc chỉ số Vn-Index giảm đến gần 6 điểm. Tuy nhiên, vào những phút
cuối của phiên khoảng cách giảm điểm của chỉ số Vn-Index đã được rút
ngắn lại nhờ lực kéo từ một vài cổ phiếu trong nhóm bluechips như:
BVH, SBT vươn lên tăng điểm. Thanh khoản trên sàn vẫn không có
nhiều cải thiện khi dòng tiền vẫn cẩn trọng đứng ngoài thị trường quan
sát hướng đi của chỉ số. Chốt phiên đầu tuần, chỉ số Vn-Index lại rơi
xuống mức 396,41 điểm, giảm tiếp 4,47 điểm, tương đương 1,12 %.
Khối lượng giao dịch chỉ đạt 24,7 triệu đơn vị, giá trị tương đương là
462,74 tỷ đồng. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Số cp giảm giá
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Trên HSX, khối ngoại bán ròng gần 1,3 triệu đơn vị và hơn 42,5 tỷ
đồng, tăng hơn 6,3 lần so với gần 5,8 tỷ đồng phiên cuối tuần trước.
STB tiếp tục là mã được mua mua ròng nhiều nhất về cả khối lượng và
giá trị với gần 2 triệu đơn vị và gần 30,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại
quay lại bán ròng hơn 848 nghìn đơn vị và hơn 9,4 tỷ đồng. Phiên cuối
tuần trước, khối ngoại đã mua ròng gần 5,4 tỷ đồng.

194,900

Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, màu xanh lại xuất hiện ngay từ khi thị
trường mở cửa ngày làm việc. Tuy nhiên cũng giống những phiên giao
dịch trước, chỉ số Vn-Index lại quay đầu đi xuống khi khá nhiều cổ phiếu
trên sàn giảm điểm. Số cổ phiếu giảm chiếm tới 70% và hầu hết cổ
phiếu chủ chốt đều đóng cửa trong sắc đỏ. Toàn sàn có 5 cổ phiếu giao
dịch trên 1 tỷ đồng là KLS, VND, PVX, SHB và BVS. Trong đó, KLS
giao dịch nhiều nhất trên 2,8 triệu đơn vị. Cổ phiếu SHB giao dịch sôi
động trên 2 triệu đơn vị, gấp 2 lần trung bình khớp lệnh 10 phiên gần
đây. Đóng cửa, cổ phiếu giảm 300 đồng, xuống còn 6.900 đồng/cổ
phiếu. Cổ phiếu này cũng giao dịch thỏa thuận trên 1,1 triệu đơn vị, với
giá 7.000 đồng, giá trị gần 8 tỷ đồng. Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số
HNX-Index xuống còn 67,32 điểm, giảm 1,22 điểm, tương đương là
1,78 %. Khối lượng giao dịch đạt 23,4 triệu đơn vị, giá trị tương đương
là 228,73 tỷ đồng. 

SÀN HCM

228.73              
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ín KTB Trong bối cảnh TTCK diễn biến xấu nhưng không phải cổ
phiếu nào cũng sụt giảm. Cổ phiếu KTB của công ty CP khoáng sản
Tây Bắc từ đầu tháng 8 tới nay đã tăng rất mạnh. 6 phiên gần nhất có 5
phiên tăng trần, đưa giá cổ phiếu chốt ngày 08/08 là 26.000 đồng, cao
hơn mức đỉnh 25.800 đồng vào ngày 25/05/2011 và là mức cao nhất kể 
từ đầu năm. KL khớp lệnh của các phiên gần đây cũng rất cao. Khối
lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên là 209.153 cổ phiếu. KQKD của
quý 2/2011 có sự sụt giảm so với năm ngoái do không còn khoản lợi
nhuận đột biến. Riêng quý II, KTB đạt 115,43 tỷ đồng doanh thu và 5,63
tỷ đồng LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu thuần tăng 294%
nhưng LNST giảm 97%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, KTB đạt 5,66 tỷ đồng
LNST, giảm mạnh so với mức 182,06 tỷ đồng cùng kỳ.

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ KTB VÀ DTC

NHẬN ĐỊNH  

PIT - Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

TSB - Ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

VIC - Ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

LỊCH SỰ KIỆN

BST - Ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt
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DTC Phiên 08/08, cổ phiếu DTC của công ty Cổ phần Viglacera
Đông Triều có phiên giao dịch mạnh, khối lượng khớp lệnh lên tới
26.100 cổ phiếu, đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2010. Giá cổ phiếu
hiện vẫn đang trong xu thế giảm mạnh, chốt tại 28.100 đồng phiên hôm
nay. Thông tin có thể là nguyên nhân của phiên giao dịc mạnh hôm nay
là Bà Đậu Thị Tuyết-Kế toán trưởng đăng ký bán 26.000 cổ phiếu. Số
lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP. Phương thức giao dịch: Thỏa
thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/08/2011.
KQKD quý 1 vừa qua, doanh thu ở mức tương đương cùng ký năm
ngoái là 34 tỷ đồng song LNST chỉ đạt hơn 1,3 tỷ đồng so với 4,3 tỷ
đồng của quý 1/2011. Theo giải trình của công ty là do tình trạng thiếu
điện, công ty phải sử dụng dầu diesel khiến chi phí tăng cao trong khi
giá bán không tăng. 

LCD - Ngày ĐKCC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 và Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền

Trang 3

(Nguồn: vsd.vn)



có thể nói hai mã này đang là đầu tàu của HNX, giao dịch tại hai mã này cũng đứng đ

VN-Index phiên đầu tuần giảm mạnh, sau khi hướng lên
khoảng 2 phiên đã nhanh chóng quay đầu giảm. Chỉ báo
STO vẫn hướng lên song RSI đã đi xuống, MACD gần
như không thay đổi nhiều do có độ trễ so với biến động
của VN-Index. KL khớp lệnh hôm nay tương đương
phiên trước đó. Như chúng tôi đã nhận định, những
phiên tăng đơn thuần chỉ mang tính kỹ thuật sau khi thị
trường đã đi sâu vào vùng quá bán và VN-Index ra khỏi
dải dưới của Bolligner. VN-Index giảm trở lại về 396
điểm cho thấy quá trình đi lên trong bối cảnh khó khăn
hiện tại là không hề dễ dàng. Chúng tôi cho rằng VN-
Index sẽ còn tiếp những phiên giảm điểm nữa khi tâm lý
nhà đầu tư khá bất an và không có những thông tin vĩ
mô tích cực nào hỗ trợ.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Trung bình

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
Mạnh 65 điểm 72 điểm

Trung bình 66 điểm

69 điểm

Yếu

Giảm 1,78%, HNX-Index đang chốt tại 67,32 điểm. RSI
đã quay đầu hướng xuống chạm ngưỡng 30 trong khi
STO nhiều khả năng sẽ cùng chung xu thế này chỉ với 1
phiên giảm nữa. HNX-Index rất dễ có nguy cơ đi ra khỏi
dải dưới của Bollinger một lần nữa do tình hình hiện tại
khá xấu và thanh khoản lại bắt đầu giảm. Thanh khoản
phiên hôm nay vẫn ở mức 20 triệu cổ phiếu song hầu
hết các cổ phiếu đều giảm kéo HNX-Index giảm mạnh.
Về cơ bản, tín hiệu chung là khá xấu và chúng tôi quan
ngại HNX-Index sẽ còn tạo những mức đáy mới với tình
hình vĩ mô cả trong nước và quốc tế đều đáng ngại như
hiện nay. 

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

70 điểmTrung bình

380 điểm

Trung bình

Yếu 67 điểm

390 điểm

Mạnh

405 điểm

Yếu

386 điểm

400 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
410 điểmMạnh
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Mở phiên giao dịch đầu tuần, sắc đỏ đã tràn ngập trên cả hai sàn. Đây không chỉ là tình trạng của riêng TTCK
Việt Nam mà còn là tình trạng chung của TTCK toàn Châu Á cũng như của các chỉ số futures tại Mỹ và Châu
Âu. Việc tổ chức xếp hạng tín dụng S&P hạ xếp hạng của Mỹ đã là một đòn giáng mạnh vào nền tài chính toàn
cầu. TTCK phản ứng mạnh mẽ với thông tin này bằng việc nhà đầu tư bán tháo mạnh cổ phiếu và giá vàng liên
tiếp lập những kỷ lục.

THỨ BA
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 09/08/2011

Việc Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng từ mức cao nhất đã được lường trước song dù sao khi điều này trở thành sự

Chứng khoán châu Á giảm bất chấp những nỗ lực của các nhà hoạch định chính sách toàn cầu nhằm ngăn sự
sụp đổ lòng tin của nhà đầu tư. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 2,5% xuống 122,97 điểm tại Tokyo,
đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ 10/9/2010. Chứng khoán Úc giảm xuống dưới 4.000 điểm lần đầu tiên kể từ
tháng 7/2009, cổ phiếu của các nhà khai khoáng giảm mạnh nhất. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đóng cửa giảm
3,8%. Trong phiên, chỉ số này có lúc giảm tới hơn 7%, mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008, thấp nhất
khu vực. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 3,8% xuống mức thấp nhất trong năm nay, và có % giảm
điểm mạnh nhất kể từ giữa tháng 11 năm ngoái. Tại Hồng Kông, chỉ số Hang Seng giảm 1,9% chạm mức thấp
nhất kể từ ngày 20/7/2010. Các cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh.

NHẬN ĐỊNH  

Trong bối cảnh vĩ mô xấu như hiện nay thì thật khó kỳ vọng TTCK trong nước sẽ phục hồi trong giai đoạn này.
Giá vàng trong nước đã vượt 44 triệu đồng/lượng và trong khi giá vàng “nhảy múa” thì chứng khoán giảm sâu.
Tuần này khó tránh khỏi tiếp tục là một tuần giảm điểm nữa.

Việc Mỹ bị hạ xếp hạng tín dụng từ mức cao nhất đã được lường trước song dù sao khi điều này trở thành sự
thực nó đã khiến long tin của nhà đầu tư toàn cầu bị sụt giảm nghiêm trọng. Lập tức G7 và ECB đã có những
động thái đầu tiên nhằm cứu vãn một sự sụp đổ dây chuyền của TTCK toàn cầu. ECB đưa ra tuyên bố sẽ mua
trái phiếu chính phủ Italy và Tây Ban Nha để ngăn khủng hoảng lan rộng, đồng euro tăng giá còn Chính phủ các
nước công nghiệp phát triển G7 sẽ làm mọi cách để ngăn việc niềm tin nhà đầu tư toàn cầu đi xuống. Đồng
USD xuống thấp kỷ lục so với đồng franc Thụy Sỹ và đồng nhân dân tệ cũng leo lên mức cao kỷ lục. Liên tiếp
những kỷ lục được xác lập trong ngày thứ Hai 08/08 là những phản ứng đầu tiên của thị trường sau khi Mỹ lần
đầu tiên bị hạ xếp hạng kể từ những năm 40 của thế kỷ trước. Trong nước, TTCK cũng không tránh khỏi phiên
giảm khá sâu dù thông tin về việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân chính thức được công bố. Có 2 điểm cần
lưu ý là thời gian miễn giảm thuế từ 1.8 đến hết 31.12.2011, kéo dài 5 tháng và Quốc hội chỉ miễn thuế cho
người có thu nhập ở bậc 1. Đối với nhà đầu tư chứng khoán, miễn 5% (tức không còn thu thuế thu nhập từ cổ
tức) thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ cổ tức mua cổ phần của nhà đầu tư chứng khoán (trừ cổ tức của
ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng). Đáng chú ý là Quốc hội chỉ đồng ý miễn 50% thuế
thu nhập cá nhân từ 1/8/2011 đến 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của nhà đầu tư
cá nhân (miễn một nửa thuế 20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên tổng giá trị chuyển nhượng đối với hoạt động
chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân). Dù không thực sự được thỏa mãn như tờ trình ban đầu nhưng dù
sao đây là dấu hiệu cho thấy những khó khăn của TTCK đã được Quốc Hội ghi nhận và đang tạo điều kiện để
tháo gỡ những khó khăn này. 

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.

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.
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