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Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng do Tập đoàn Rocky Lai &
Associates, Inc (Mỹ) làm chủ đầu tư. Dự kiến trong 10 năm, khu công nghệ thông tin tập
trung sẽ hình thành một đô thị vệ tinh của Đà Nẵng, thu hút khoảng 100 doanh nghiệp
lớn và nhỏ; tạo việc làm cho 25.000 lao động với doanh thu ước đạt 3 tỷ USD/năm.

Tập đoàn Mỹ đầu tư 278 triệu USD xây "thung lũng Silicon" tại Đà Nẵng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khó thu hồiDHG: Trình kế hoạch lãi trước thuế 570 tỷ, cổ tức 25%

Kinh tế giảm tốc sau 5 năm gia nhập WTO

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh
trước ngày 1/7/2007 đối với hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể;
doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi
sở hữu theo hình thức giao, bán. Để được xóa nợ, các đối tượng trên phải đáp ứng điều
kiện, gồm: gặp khó khăn và không thanh toán được nợ thuế hoặc đã thôi không còn kinh
doanh và không thanh toán được nợ thuế.

Sacombank bán 80 triệu cổ phần cho 2 nhà đầu tư cá
nhân, thu 1.668 tỷ đồng

Kinh Đô cũng lo bị thâu tóm?

Sacombank đã ký hợp đồng bán toàn bộ số cổ phiếu trên
cho 2 nhà đầu tư cá nhân theo phương thức thỏa thuận
với giá 20.900 đồng/cổ phiếu và đã nhận tiền đặt
cọc.Chậm nhất là đến ngày 31/5, Sacombank sẽ thu về
hơn 1.668 tỷ đồng bao gồm cả vốn và lãi.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2013, CTCP Dược Hậu
Giang (HOSE: DHG) đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất
3,800 tỷ đồng, doanh thu thuần 3,200 tỷ đồng và lợi nhuận
trước thuế 570 tỷ đồng. Năm 2012, DHG đạt 2,931 tỷ đồng
doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 491 tỷ đồng và dự
kiến cổ tức bằng tiền 30%. Đại hội cũng thông qua số
lượng thành viên HĐQT là 7.

Tăng trưởng 3 ngành kinh tế trụ cột 5 năm sau gia nhập WTO đều thấp hơn giai đoạn
trước trong khi chuyển dịch cơ cấu kinh tế vẫn diễn ra chậm. Tăng trưởng bình quân khu

Công ty Kinh Đô Bình Dương do Kinh Đô nắm 99,8% vốn
đã liên tục gom khoảng 8 triệu cổ phiếu KDC để nâng tỉ lệ
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Báo cáo Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 3-
2013 do Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) phối hợp cùng với Công ty
Markit Economics công bố ngày 1-4 cho thấy, sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam
đã phục hồi, đơn hàng xuất khẩu tăng. Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam được điều
chỉnh theo mùa lại vượt mức trung bình 50 điểm vào tháng 3, đạt mức cao của 23 tháng
là 50,8 điểm. Tuy nhiên, quá trình này dường như còn nhiều khó khăn. Điểm tích cực
nhất trong thời gian tới là nhu cầu nước ngoài tăng trở lại sẽ giúp đối trọng với sự yếu
kém của nhu cầu trong nước trong những tháng tới.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,550.35

Sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam đã phục hồiBị kiểm soát từ 4/4, PVX giảm hết biên độ  

Fed có thể giảm quy mô QE3 vào mùa hè

g y g g
vực nông - lâm nghiệp - thủy sản trong 5 năm từ 2007-2011 là 3,4% hàng năm, thấp hơn
so với giai đoạn 5 năm trước khi gia nhập WTO tới 0,6 điểm phần trăm; công nghiệp -
xây dựng giảm xuống 7%/năm. Chỉ duy nhất có ngành dịch vụ tăng nhẹ so với trước khi
gia nhập WTO (7,5% so với 7,4%).

g g g
sở hữu từ hơn 3% lên hơn 5%. Mới đây, công ty con này
thông báo đã bán hết khối lượng nắm giữ và thu về trên
660 tỉ đồng. Động thái của Công ty Kinh Đô Bình Dương
khiến nhà đầu tư không khỏi đặt nghi vấn.

-2.44

S&P 500
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Theo thông báo từ HNX, PVX bị đặt vào diện kiểm soát từ
ngày 4/4. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của công
ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012
là số âm trong cả 2 năm 2011 (âm 19,1 tỷ đồng) và 2012.
(âm 1.338 tỷ đồng). Thông tin này làm cho PVX đã giảm
sàn và chỉ sau 45 phút đã khớp được tới 9,077 triệu cổ
phiếu trong khi còn dư mua giá sàn tới hơn 1,59 triệu cổ
phiếu. 
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BOJ tăng gấp đôi chương trình mua trái phiếu

Ngày 3/4, John Williams, chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại San Francisco nói
rằng Fed có thể bắt đầu giảm quy mô chương trình mua 85 tỷ USD trái phiếu/tháng (nới
lỏng định lượng lần 3 - QE3) vào mùa hè này. Thời điểm Fed có thể rút lại QE3 đã trở
thành một câu hỏi lớn đối với các thị trường kể từ cuộc họp chính sách tháng 3 của Fed
sau khi chủ tịch Fed Ben Bernanke cho biết đây là phương án có nhiều khả năng xảy ra
nhất. Fed từng cho biết sẽ tiếp tục chương trình mua trái phiếu cho đến khi thị trường lao
động cải thiện đáng kể.
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Trong cuộc họp hôm nay (4/4), Thống đốc BOJ ông Haruhiko Kuroda đã bắt đầu chiến
dịch của mình nhằm kết thúc 15 năm giảm phát, bằng cách tăng gấp đôi chương trình
mua trái phiếu hàng tháng. Mục tiêu trong 2 năm tới là đạt tỷ lệ lạm phát 2%. BOJ hôm
nay đã tổ chức lại chương trình mua tài sản, tạm thời hoãn nắm giữ một số trái phiếu và
giảm giới hạn thời gian đáo hạn nợ. Theo báo cáo hôm nay, BOJ sẽ mua 7.000 tỷ yên
(74 triệu USD) trái phiếu mỗi tháng và thay đổi mục tiêu cho các hoạt động thị trường
tiền tệ từ lãi suất qua đêm cho đến cơ sở tiền tệ.

22.12

27.03 3,781.99

(Cập nhật 16h18 ngày 04/04/2013)

g
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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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

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

497.35

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

999.79

155

52,179,748
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index giảm 8,58 điểm (-1,7%)
xuống 497,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 52,18 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 999,79 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đóng góp 3,66 triệu đơn vị, tổng giá trị 109,45 tỷ đồng. Riêng VOS thỏa
thuận với khối lượng gần 1,45 triệu đơn vị với tổng giá trị 6,21 tỷ đồng.
VN30 giảm 4,94 điểm (-0,87%) xuống 564,39 điểm. Các cổ phiếu tăng
giá trong nhóm VN30 có mức tăng từ 100 đồng đến 300 đồng, riêng
PGD tăng 1.400 đồng lên 32.500 đồng/CP, trong khi đó, có khá nhiều
cổ phiếu chủ chốt có khoảng giảm khá lớn như VNM và MSN cùng
giảm 3.000 đồng, HAG giảm 2.100 đồng, BVH giảm 2.000 đồng, DRC
giảm 1.200 đồng, DPM giảm 1.600 đồng, VIC giảm 1.000 đồng… khiến
chỉ số VN-Index rơi mạnh. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, một số mã giữ
được mức tăng khá tốt như CTG, EIB, STB, trong khi đó MBB, VCB
giảm giá.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Á

360.53
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TỔNG QUAN GD NĐTNN
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142

69
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 69 mã trên
HOSE với tổng khối lượng 7,565,128 cổ phiếu, trong đó họ mua vào
nhiều nhất VOS với khối lượng gần 1.066.380 cổ phiếu. Bên HNX Nhà
đầu tư nước mua vào 37 mã với tổng khối lượng 869.400 cổ phiếu và
bán ra 17 mã với khối lượng 297.000 cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào
nhiều nhất VND với khối lượng 250.200 cổ phiếu và bán ra mạnh nhất
là PVS với khối lượng 97 200 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, giao dịch không có nhiều biến động khi sắc đỏ bao phủ
chủ yếu trên bảng điện. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, toàn sàn có
tới 142 mã giảm giá, 65 mã tăng giá và 191 mã đứng giá, HNX-Index
giảm 0,85 điểm (-1,38%) xuống 60,53 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 51,28 triệu đơn vị, tổng giá trị 360,53 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận khiêm tốn với 510.626 đơn vị, trị giá 9,05 tỷ đồng. Với 2 mã
tăng giá là LAS tăng 1.100 đồng và PVC tăng 300 đồng, 1 mã không
giao dịch là OCH và 27 mã giảm giá, đóng cửa phiên giao dịch, HNX30-
Index giảm 2,6 điểm (-2,21%) xuống 114,8 điểm. Hầu hết các cổ phiếu
trong nhóm dầu khí đều giảm sàn với lượng dư mua trống sàn như
PVL, PVV, PVX, PV2, PSG, PVA, PVR, PXA. Trong đó, PVX còn dư
bán giá sàn hơn 1,2 triệu cổ phiếu, PVL dư bán giá sàn 326.000 cổ
phiếu. PVX vẫn là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường
đạt 15,88 triệu đơn vị.

BÁN 3,248,358 297,000

Trang 2

là PVS với khối lượng 97.200 cổ phiếu.
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Ngưỡng 500 điểm đã không còn giữ được trong phiên
hôm nay. Đà bán đã gia tốc trong cuối giờ chiều khiến
Vn-Index để mất 8.58 điểm xuống 497.35 điểm. Các chỉ
báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu điều chỉnh của thị
trường. STO và RSI đang trong vùng quá mua, áp lực
bán ra là điều nhất thiết xảy ra. Trong khi đó MACD vẫn
nằm phía trên đường tín hiệu là điểm tích cực cho thị
trường ở thời điểm này. Dải Bollinger lại đang có xu thế
co lại, và khả năng tiếp tục giằng co trong các phiên tới.
Đây là phiên thứ 2 giảm điểm của Vn-Index và test mốc
500 điểm không thành công, cùng với lực cầu yếu đi
trông thấy cho thấy lo ngại khả năng chi phục đỉnh trước
mắt. Dự báo phiên tới, áp lực bán tạm thời chững lại để
tìm điểm cân bằng và test lại ngưỡng 500 điểm.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh 457 điểm

490 điểm

Mạnh

Yếu

Giao dịch theo chiều hướng giảm dần về cuối phiên sau
thông tin PVX bị đưa vào diện kiểm soát. Đây là một tác
nhân làm suy yếu lòng tin của nhà đầu tư khi cổ phiếu
lớn này có kết quả kinh doanh lỗ hai năm liên tiếp. Giao
dịch đuối dần và đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong
phiên, HNX-Index lùi về 60.53 điểm. Nhìn chung HNX-
Index vẫn vận động trong kênh đi ngang thể hiện qua
dải Bollinger vẫn tiếp tục thu hẹp. Chỉ báo MACD vẫn
nằm phía dưới đường tín hiệu, cùng với đó MFI và
Momentum vận động hẹp chưa mở ra xu thế mới cho thị
trường. STO sau nhiều phiên giảm điểm đã quay trở lại
tăng mạnh trong phiên nay và đang hướng lại vùng quá
mua. Dự báo HNX-Index tiếp tục vận động trong kênh
hẹp từ 60 – 63 điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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67 điểmMạnh

Trung bình 57 điểm Trung bình

55 điểm

Trung bình

Yếu

522 điểm

Trang 3

63 điểmYếuYếu 59 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chiều nay, lúc 5h06' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6% xuống 134,05 điểm. Chỉ
số Nikkei 225 tăng hơn 2%, đóng cửa tại 12.643 điểm, mức cao nhất trong 4,5 năm qua. Chứng khoán Nhật
Bản tăng mạnh do đồng yên giảm gần 2% so với USD xuống 95,20 JPY/USD sau khi BOJ đưa ra quyết định
tăng gấp đôi chương trình mua trái phiếu nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong 2 năm. Trong cuộc họp
hôm nay, BOJ cho biết sẽ mua 7.000 tỷ yên (74 tỷ USD) trái phiếu mỗi tháng. Trong khi đó, chỉ số Kospi của
Hàn Quốc giảm 1,2% khi các nhà đầu tư lo ngại các vấn đề căng thẳng ở Triều Tiên. Thị trường chứng khoán
tại Sydney giảm điểm do giá đồng xuống mức thấp nhất 8 tháng dẫn đến hiện tượng bán tháo các cổ phiếu tài
nguyên của Australia. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đóng cửa hôm nay cho nghỉ
lễ. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 05/04/2013

Thị trường bước vào phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp và Vn-index đã không giữ được mốc 500 điểm. Đóng cửa
ở mức điểm thấp nhất trong phiên Vn-Index lùi về 497 35 điểm Diễn biến tương tự HNX-Index cũng lùi về

THỨ SÁU
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Đây là phiên điều chỉnh tất yếu và để test lại ngưỡng 500 điểm. Tạm thời Vn-index đã thất bại trước ngưỡng này
cùng với lực cầu yếu cho thấy xu thế phục hồi chưa được xác nhận. Khả năng xu thế đi ngang vẫn được tiếp
diễn cùng với thanh khoản sụt giảm. Nhà đầu tư tiêp tục đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại. 

ở mức điểm thấp nhất trong phiên, Vn Index lùi về 497.35 điểm. Diễn biến tương tự, HNX Index cũng lùi về
60.53 với giao dịch không mấy tích cực. 

Sau khi đón nhận thông tin tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SJS ở phiên trước đó, phiên nay thị trường đón nhận
thông tin đưa PVX vào diễn kiểm soát do 2 năm lỗ liên tiếp đã khiến PVX dư bán sàn khá lớn vào cuối phiên với
gần 16 triệu cổ phiếu khớp lệnh, chiếm hơn 30% khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX. Thực ra thông tin lỗ 2
năm liên tiếp của 2 doanh nghiệp này không mấy xa lạ với nhà đầu tư, và việc đưa vào diện kiểm soát chỉ là
sớm hay muộn. Tuy nhiên, những thông tin được đưa ra đồng thời nó lại có tác dụng cộng hưởng rất lớn và làm
ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư khi ngưỡng kháng cự trước mắt chưa có cơ sở được bứt phá. Đây được coi
là 2 doanh nghiệp lớn trên sàn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, kết quả kinh doanh này đưa ra hồi
chuông báo động cho các cổ phiếu còn lại, phần nào cũng làm niềm tin của nhà đầu tư lung lay về các doanh
nghiệp mà họ đang đầu tư và về triển vọng nền kinh tế trong các quý tiếp theo. Đặc biệt phiên nay với đồng loạt
bán ra mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn, vốn là nhóm vẫn giữ nhịp thị trường trong thời gian qua và giúp Vn-index có
lúc đạt 514.1 điểm trong phiên ngày 02.04 tiêu biểu như BVH, GAS, VNM, MSN…Tuy đà giảm không phải quá
mạnh, nhưng phần nào cho thấy lực cầu vẫn khá yếu khi thị trường có dấu hiệu sụt giảm. Điểm sáng ở phiên
nay kể đến nhóm cổ phiếu ngân hàng khi vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên, riêng chỉ có VCB giảm nhẹ lúc
đóng cửa. 

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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