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Chính phủ yêu cầu tiếp tục giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20%SRF ngày 15/4 giao dịch không hưởng quyền cổ tức
10% bằng tiền

Tồn kho bất động sản - Lo Việt Nam rơi vào “thập kỷ mất mát”
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Theo báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quý I có 22 dự
án đầu tư ra nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn là 720,7 triệu
USD. Quy mô vốn đầu tư đăng ký trung bình cho một dự án đạt trên 32,7 triệu USD.
Tính chung cả vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm của các doanh nghiệp Việt
Nam ra nước ngoài trong Quý I/2013 đạt 2,65 tỷ USD. Đến 20/3/2013 đã có 742 dự án
đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 15,5 tỷ USD. 

Việt Nam đầu tư 2,65 tỷ USD ra nước ngoài trong quý I

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tính toán phương án tiếp tục giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp về mức 20% để khuyến khích đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư trực
tiếp nước ngoài, khắc phục hiện tượng chuyển giá; Đồng thời, Ủy ban cũng khuyến nghị
xem xét giảm thuế giá trị gia tăng báo cáo Chính phủ trong tháng 4. nghiên cứu thêm về
phương án giảm thuế thu nhập cá nhân ao cho vừa đảm bảo cân đối ngân sách, đồng
thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho DN.

HVG: LNST sau kiểm toán giảm 42 tỷ đồng

KDC dự kiến tăng vốn lên 2.088 tỷ đồng năm 2013

Kiểm toán ghi nhận doanh thu bán hàng của HVG năm
2012 chỉ còn 7.749 tỷ đồng, trong đó 4.380,5 tỷ đồng là
doanh thu bán cá xuất khẩu, 2.478,3 tỷ đồng doanh thu
bán hàng hóa. Trước đó, theo ghi nhận của chính công ty,
doanh thu bán hàng năm 2012 đạt 7.861,5 tỷ đồng. Kết
quả VHG lãi ròng 260,4 tỷ đồng.

SRF trả cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương
đương mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng vào 10/5.
Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 15/4, ngày
đăng ký cuối cùng là ngày 17/4. Công ty dự kiến trả cổ tức
2013 với tổng tỷ lệ 35%, tương đương mức chi trả của cả
năm 2012.

Tồn kho bất động sản là yếu tố gợi nhớ đến bong bóng bất động sản bị vỡ đã khiến kinh
tế Nhật Bản rơi vào “thập kỷ mất mát” hồi 1980-1990. Số liệu thống kê của hơn 60
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Kinh Đô đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.200 tỷ đồng,
tăng 21,5% so với năm 2012, mục tiêu lợi nhuận trước

ế 600 ỷ ồ 22 % Cổ ứ 2013 ế

NHẬN ĐỊNH  
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3,224.98

6,287.06

Nikkei 225

21,726.90-610.59

Phiên đấu thầu thứ ba diễn ra nhanh gọn và kết thúc sớm. 16 đơn vị đã mua được, với
tổng cộng 257 lô, tương đương 25.700 lượng vàng. Đơn vị trúng cao nhất mua được
5.000 lượng, thấp nhất là 500 lượng. Giá trúng thầu dao động trong khoảng 43,2-43,22
triệu đồng mỗi lượng. Ngoài thị trường, các doanh nghiệp có xu hướng giảm mạnh giá
bán và thu hẹp biên độ để kích cầu. PNJ  giảm 100.000 đồng trong khi mức bán ra giảm
tới 200.000 đồng, xuống quanh 43,15-43,27 triệu đồng. Đà giảm này cũng tương xứng
với xu hướng của thị trường quốc tế, mỗi ounce vàng thế giới tính giảm gần 4 đôla Mỹ
so với mở cửa, tương đương hơn 100.000 đồng.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,606.11

25.700 lượng vàng bán được trong phiên thứ baSMC sẽ xây nhà máy thép cán nóng cho SMC Tân Tạo

Yên giảm mạnh nhất 4,5 năm

doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán, lượng hàng tồn kho đang
chiếm gần 50% tổng tài sản của họ. Cá biệt, một số doanh nghiệp tỉ lệ này chiếm đến
70-90% tổng giá trị tài sản. "Căn bệnh đói vốn của thị trường bất động sản dường như
đang vào giai đoạn trầm kha nhất”, theo Viện Kinh tế xây dựng, sự nổ vỡ bong bóng
trên thị trường bất động sản, sẽ dễ dẫn đến khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế,
gây bất ổn xã hội. 

thuế đạt 600 tỷ đồng, tăng 22,5%. Cổ tức 2013 dự kiến
được trả với tỷ lệ 20%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận
được 2.000 đồng, bằng mức cổ tức dự kiến trả cho năm
2012. Kinh Đô cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng
cách phát hành tổng cộng 42,3 triệu cổ phiếu. Tổng vốn
điều lệ sau khi phát hành dự kiến lên hơn 2.088 tỷ đồng.

S&P 500

Theo ĐHCĐ năm 2013, SMC dự kiến đặt kế hoạch tiêu
thụ 650 nghìn tấn thép (tăng 50 nghìn tấn so với năm
2012), trong đó lượng tiêu thụ thép dẹt chiếm khoảng
30%. Về đầu tư, SMC sẽ xây dựng nhà máy Coil Center
thép cán nóng cho SMC Tân Tạo nhằm mở rộng hệ thống
kho hàng phục vụ việc kinh doanh các mặt hàng thép cán
nóng của SMC cho thị trường TPHCM và khu vực Tây
Nam Bộ.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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Bill Gross: Mục tiêu lạm phát 2% của BOJ là không thực tế

Quyết định tăng mua 7.000 tỷ yên trái phiếu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khiến
đồng yên giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2009. So với euro, yên giảm 0,6%
xuống 125,38 JPY/EUR. Đồng USD cũng giảm so với euro giao dịch tại 1,2930
USD/EUR. Đồng yên giảm mạnh so với 16 tiền tệ chính sau khi Thống đốc BOJ
Haruhiko Kuroda công bố các biện pháp kích thích kinh tế nhằm đạt được mục tiêu lạm
phát 2% trong 2 năm. Đồng USD giảm so với các tiền tệ chính trước báo cáo hôm nay
dự báo thị trường việc làm Mỹ trong tháng 3 tăng trưởng chậm.
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Đồng yên giảm 3,5% lên mức 96,29 yên/USD tại New York, mức giảm nhiều nhất trong
ngày kể từ 31/10/2011. Theo nhà sáng lập quỹ đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới
PIMCO, Bill Grosss, mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ)
trong vòng 2 năm tới thông qua chương trình mua trái phiếu kỷ lục là không thực tế.
BOJ dự kiến mua 7,5 nghìn tỷ yên (77,8 tỷ USD) trái phiếu mỗi tháng và tăng gấp đôi
lượng tiền lưu thông trong vòng 2 năm tới. Sáng kiến của BOJ nhằm kết thúc 2 thập kỷ

-79.70

-26.56 3,699.60

(Cập nhật 16h00 ngày 05/04/2013)

2,225.29-2.44Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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kinh tế đình đốn và 15 năm giảm phát.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

502.58

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

822.48

75

48,746,281
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135

5.23

76

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng 5,23 điểm (+1,05%),
lên 502,58 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 48,75 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 822,48 tỷ đồng. Trong đó, hơn 4,1 triệu cổ phiếu,
trị giá 98,44 tỷ đồng là giao dịch thỏa thuận. Toàn sàn có 135 mã tăng
giá, trong khi số mã giảm vẫn tương đương phiên sáng với 75 mã.
Trong nhóm VN30, số mã tăng cũng chiếm thế áp đảo với 20 mã, trong
khi chỉ có 5 mã giảm. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 5,81 điểm
(+1,03%), lên 570,2 điểm. Như đã phân tích ở trên, việc VN-Index tăng
mạnh trong phiên chiều nhờ công rất lớn của nhóm cổ phiếu ngành
điện, bảo hiểm và cao su. Trong nhóm bảo hiểm ngoài BVH tăng 2.000
đồng (+3,77%), còn có BIC tăng trần 600 đồng (+6,38%), lên 10.000
đồng/cổ phiếu, BMI tăng trần 800 đồng (+6,84%), lên 12.500 đồng/cổ
phiếu, PGI tăng 400 đồng (+4,88%). Nhóm cổ phiếu ngành điện do
VSH và PPC dẫn dắt.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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869,400

61.00
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

6,926,521

Á

244.53

31,117,673

TỔNG QUAN GD NĐTNN

115

88

71

0.47

SÀN HCM SÀN HN Trên HSX, khối ngoại mua ròng 24,5 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với
phiên trước. Cổ phiếu của Hòa Phát HPG được khối ngoại giao dịch
thỏa thuận 1,77 triệu đơn vị, giá trị gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, cổ phiếu
MBB được thỏa thuận 1,2 triệu đơn vị, giá trị 16 tỷ đồng. Bên sàn Hà
Nội, khối ngoại mua ròng 4,5 tỷ đồng, giảm 55% so với hôm qua. VCG
và PVS là 2 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất, giá trị 1,8 tỷ đồng và
1 2 tỷ đồng Đóng cửa phiên cuối tuần 2 cổ phiếu này cùng tăng gần

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Kết thúc phiên, HNX-Index tăng 0,47 điểm (+0,78%), cán mốc 61 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,12 triệu đơn vị, tương đương giá trị
244,53 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không đáng kể khi chỉ
đóng góp 0,69 triệu đơn vị, trị giá 4,3 tỷ đồng. Với 20 mã tăng trong khi
chỉ có 4 mã giảm, HNX30-Index tăng 1,45 điểm (+1,26%), lên 116,25
điểm. Khác với sàn HOSE, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán
trên sàn HNX tích cực hơn khi đồng loạt tăng điểm lúc đóng cửa, trong
khi các cổ phiếu bảo hiểm như PVI, PTI, VNR trên HNX lại không giống
như những người anh em của mình trên HOSE khi chỉ giảm hoặc đứng
giá. PVX không còn bị bán mạnh như phiên hôm qua khi phiên cuối
tuần được khớp 3,79 triệu đơn vị (hôm qua là hơn 14 triệu đơn vị), giảm 
nhẹ 100 đồng/cổ phiếu, đứng sau SHB về thanh khoản với gần 6,29
triệu đơn vị.

BÁN 5,744,401 297,000

Trang 2

1,2 tỷ đồng. Đóng cửa phiên cuối tuần, 2 cổ phiếu này cùng tăng gần
3%.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, tâm lý nhà đầu tư tạm
thời lấy lại bình tĩnh. Sắc xanh đã quay trở lại bảng điện
tử trong phiên hôm nay đặc biệt phải kể đến giao dịch
sôi động ở nhóm cổ phiếu bảo hiểm, điện và cao su. Kết
thúc tuần giao dịch với điểm số cao nhất trong phiên, Vn-
Index ghi được 5.23 điểm lên 502.58 điểm, ngưỡng tâm
lý 500 điểm đã được lấy lại. Đường MACD tiếp tục nằm
phía trên đường tín hiệu là điểm không tiêu cực cho thị
trường, cùng với việc đi ngang của 2 đường này khả
năng xu thế giằng co quanh ngưỡng 500 điểm còn tiếp
diễn. STO và RSI đã ra khỏi vùng quá mua, tuy nhiên
lực hồi phục ở ngưỡng này trở nên yếu đi khi MFI và
Momentum vận động khá hẹp. Tín hiệu tích cực đến từ
dải Bollinger khi dải này tiếp tục có xu hướng mở rộng
lên phía trên. Tuy nhiên, xu thế chủ đạo hiện tại vẫn là
giằng co quanh ngưỡng 500 điểm. Xu thế tăng điểm trở
lại chỉ được xác nhận khi thanh khoản cải thiện cùng với
việc vượt ngưỡng 500 điểm thuyết phục.   
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470 điểm

517 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh 457 điểm

490 điểm

Mạnh

Yếu

PVX đã giao dịch trở lại bình thường sau phiên bán tháo
trước đó. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là
động lực kéo thị trường ở những phút cuối phiên giúp
HNX-Index đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên,
ghi được 0.47 điểm lên 61 điểm. Nhìn toàn phiên thì tâm
lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, chỉ những phút
cuối phiên mới gỡ một phần lo ngại cho nhà đầu tư và
lực cầu mạnh dạn hơn. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm
so với phiên trước khi giá trị giao dịch chỉ đạt chưa tới
250 tỷ. 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:

Nhà đầu tư nước ngoài đang đua nhau bán cổ phiếu, trái phiếu tại thị trường Hàn Quốc khi căng thẳng giữa
Hàn Quốc và Triều Tiên lên tới đỉnh điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,6 phần trăm, hướng đến mức
giảm hàng tuần lớn nhất trong 10 tháng. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,4 phần trăm xuống
134,11 điểm lúc 03:12 theo giờ Tokyo. Tính chung cả tuần, Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương không bao
gồm chỉ số chứng khoán Nhật Bản giảm 1,3 phần trăm xuống 461,89 điểm, tương đương để mất hơn 2.3%.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm qua đẩy mạnh chương trình kích thích kinh tế của mình, nói rằng sẽ tăng
gấp đôi lượng tiền cơ sở trong vòng hai năm. Chỉ số Nikkei 225 của APAN (NKY) đã tăng 1,6% lên 12,833.64
điểm, sau khi trước đó leo lên trên 13.000 lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2008, khi đồng yên giảm giá so với tất
cả các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,6% do lo ngại một đợt bùng phát dịch cúm
gia cầm đã giết chết sáu người ở Trung Quốc có thể gây ra một đại dịch. Thị trường của Hồng Kông mở cửa trở
lại ngày hôm nay, trong khi thị trường Trung Quốc và Đài Loan vẫn đóng cửa nghỉ lễ.
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Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng tư với sắc xanh trên 2 bảng. Cả 2 chỉ số đều phục hồi tốt cuối phiên
và đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên Vn-Index đóng cửa ở mức 502 58 điểm HNX-Index đứng tại 61
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NHẬN ĐỊNH  

Ngưỡng tâm lý 500 điểm tạm thời vẫn được giữ vững, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm là điểm không ủng hộ
cho xu thế phục hồi. Trong phiên giao dịch tới, ngưỡng này vẫn là thử thách vì áp lực bán giá cao tăng lên và
việc luân phiên tăng giá ở nhóm cổ phiếu lớn liệu đã dừng lại. Chưa có câu trả lời cho xu thế ở thời điểm hiện
tại. Nhà đầu tư lướt sóng có thể tận dụng bán ra ở ngưỡng cản trên và quay lại mua vào ở ngưỡng hỗ trợ dưới
trong xu thế đi ngang này. 

và đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong phiên. Vn Index đóng cửa ở mức 502.58 điểm, HNX Index đứng tại 61
điểm. Tính chung cả tuần, Vn-index tăng hơn 2.4%, HNX-Index tăng hơn 1.2%. Nhìn chung giao dịch vẫn khá
thận trọng, thanh khoản 2 sàn sụt giảm 20% so với phiên trước. 

Thị trường tạm thời lấy lại được cân bằng sau phiên để mất mốc 500 trước đó. Thông tin Chính phủ kiên quyết
yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất trong đầu tháng tư phần nào giữ được nhịp thị trường ở những phút đầu
phiên. Giao dịch giằng co trong cả buổi sáng với giao dịch khá trầm lắng. Giao dịch chỉ thực sự tích cực trong
phiên buổi chiều. Nhóm cổ phiếu giao dịch khởi sắc trên sàn Hose hôm nay là nhóm Bảo hiểm, điện và cao su.
Đây là nhóm cổ phiếu có cơ bản khá tốt với kết quả kinh doanh khá tốt trong năm vừa rồi, cùng với triển vọng
kết quả kinh doanh khả quan trọng năm 2013 này đã kích thích dòng tiền vào nhóm này. Dẫn dắt nhóm cổ
phiếu Bảo hiểm phải kể đến BVH khi cổ phiếu này đưa ra kế hoạch trả cổ tức 15% trong năm nay. Bên nhóm
điện, hầu hết các mã đều dư trần cuối phiên, đặc biệt với việc vượt đỉnh 3 năm PPC đóng cửa ở mức giá
20.700 đồng/ cổ phiếu. BTP cũng ở mức giá cao nhất hơn 2 năm đổ lại đây. Bên HNX cũng ghi nhận sự tích ở
những phút cuối nhờ động lực tăng giá ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng. Nhìn chung chưa thực sự
có sự chuyển biến trong xu thế của 2 sàn khi giá phục hồi mà thanh khoản lại giảm. Tuy nhiên, việc duy trì tăng
điểm luân phiên ở các nhóm cổ phiếu phần nào cũng giữ được nhịp thị trường, tránh sự sụt giảm khi tâm lý nhà
đầu tư mất kiên nhẫn do giao dịch lình xình khá lâu trên HNX. Trong tuần kế tiếp, sàn Hose vẫn tiếp tục là điểm
đến của dòng tiền khi kết quả kinh doanh quý 1 dần dần được công bố với kết quả kinh doanh được dự đoán
khả quan ở một số doanh nghiệp. Dòng tiền vẫn chưa quay lại nhóm cổ phiếu đầu cơ và HNX sẽ duy trì đi
ngang với ngưỡng hỗ trợ 60 điểm.

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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