
ĐHCĐ DMC thông qua trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 22%,
trong đó đã tạm ứng cổ tức15%. Năm 2013, công ty thông
qua kế hoạch LNST tăng trưởng 15%, tương ứng 105 tỷ
đồng; DTT tăng trưởng 11%, tương ứng 1.400 tỷ đồng; cổ
tức: 22- 24%. Đồng thời DMC có kế hoạch nghiên cứu lập
dự án Nhà máy sản xuất thuốc trị ung thư tại cụm công
nghiệp dược kỹ thuật cao Domesco và mở văn phòng đại
diện tại Myanmar.

Đến đầu năm 2013, toàn tỉnh có trên 6.000doanh nghiệp, thu hút, tạo việc làm cho hơn
250.000 LĐ; có 19 KCN và 30 cụm công nghiệp tập trung, trong đó 7 KCN và 8 cụm
công nghiệp đã đầu tư cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động. Về cơ bản, các doanh nghiệp
có nhiều cố gắng đầu tư công nghệ, tích cực khai thác thị trường, tiêu thụ sản phẩm để
tạo việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên trên
1.000 doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất dẫn
đến trên 15.000 lao động mất việc làm hoặc thiếu việc làm.

SHC: Sẽ bị hủy niêm yết do lỗ lũy kế vượt VĐL

SDP lên kế hoạch thu nhập bình quân là 5 triệu
đồ / ời/thá

Năm 2012, SHC có nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn
hạn là 7,5 tỷ đồng và nợ phải trả lớn hơn nguồn VCSH là
5,748 tỷ đồng. Lãi ròng 2,908 tỷ đồng tương đương EPS
đạt 685 đ/CP. Kết quả này giảm nhẹ so với con số 2,99 tỷ
đồng LNST trước kiểm toán. Tính đến 31/12/2012, LNST
chưa phân phối là gần -59,7 tỷ đồng trong khi VĐL hiện
chỉ là hơn 37 tỷ đồng
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NHNN đã có văn bản gửi từng NHTM, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cụ thể cho năm
2013. NHNN sẽ tiếp tục kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với các TCTD. Điểm đáng
chú ý là, mức 12% trở thành giới hạn chung cho hầu hết các NHTM thuộc nhóm tốt nhất
năm 2013. Mức 12% áp cho nhóm cao nhất, 10% cho nhóm kế tiếp, và các mức thấp
hơn, thậm chí có thể không được tăng trưởng tín dụng… cũng là một sự phân biệt thứ
hạng trong hệ thống

Nhà băng bất ngờ “việt vị” chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Hải Dương: Trên 1.000 DN phải giải thể, phá sảnDMC có kế hoạch mở văn phòng đại diện và niêm yết
cổ phiếu ở Myanmar

Việt Nam giảm giá tối thiểu xuất khẩu gạo 35% tấm xuống 365 USD/tấn

NHẬN ĐỊNH  
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Trong quý I/2013, các nhà đầu tư đã rút hơn 1 tỷ USD nhóm các nền kinh tế mới nổi
(BRIC) và thị trường Mỹ, Nhật Bản thu hút một lượng tiền lớn nhờ các chính sách tiền tệ
nới lỏng của ngân hàng trung ương. Theo EPFR cho biết các quỹ thị trường mới nổi ghi
nhận dòng vốn rút khỏi Ấn Độ khoảng 951 triệu USD trong quý I/2013. Dòng vốn rút khỏi
BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) khoảng 777 triệu USD và vốn đổ vào các thị
trường Mỹ và Nhật Bản đạt gần 66 tỷ USD trong những tuần gần đây.
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Nhà đầu tư đổ tiền vào Mỹ, Nhật 

Đêm 8/4, giá xăng, dầu thô giao sau trên thị trường thế giới đã tăng trở lại, sau khi đã đi
xuống vài ngày liên tiếp cuối tuần qua. Tình hình đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm
P5+1, đã tạo cơ hội cho xăng, dầu tăng giá. Nigeria - nước sản xuất dầu lớn nhất châu
Phi giá xăng, dầu cũng đang keo thang. Trên sàn hàng hóa New York, giá dầu thô ngọt,
nhẹ giao tháng 5 tăng được 66 cent, tương ứng 0,7%, lên 93,36 USD/thùng. Tại
London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc tăng 54 cent, tương ứng 0,5%, lên 104,66
USD/thùng

9.79

Những phút cuối buổi sáng, VNM bất ngờ bật mạnh
(4,000 đồng/cp) lên 129,000 đồng đã kéo VN-Index tăng
mạnh và vượt qua mốc 510 điểm. Mức tăng của VN-Index
lúc 11h05 gần 4 điểm, tức 0.75%. Giao dịch xấp xỉ 28 triệu 
đơn vị, trị giá 547 tỷ đồng. Nhóm CP ngân hàng, bảo hiểm
vẫn duy trì mức giảm nhẹ. HNX-Index đảo chiều tăng nhẹ
và giao dịch cũng xấp xỉ 20 triệu đơn vị. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

CHÂU ÂU

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã giảm giá xuất khẩu tối thiểu đối với gạo 35%
tấm hơn 1%, từ 370 USD/tấn xuống 365 USD/tấn. Giá sàn mới cho gạo 35% tấm dự
kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 11/4/2013. Trong quý I/2013, Việt Nam xuất khẩu khoảng
1,45 triệu tấn gạo, tăng khoảng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các thương nhân,
chỉ thị này của VFA nhằm tăng khả năng xuất khẩu gạo trước đe dọa nguồn cung tăng
mạnh từ Thái Lan. 

Năm 2013, công ty dự kiến tổng giá trị sản xuất kinh
doanh đạt 886,6 tỷ đồng, doanh thu dự kiến đạt 750 tỷ
đồng, lợi nhuận dự kiến hơn 8,12 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng.
Thu nhập bình quân dự kiến là 5 triệu đồng/người/tháng,
lao động bình quân là 282 người, giá trị đầu tư là 1,5 tỷ
đồng, tỷ lệ chia cổ tức 5%.
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Dow Jones 14,613.48

Doanh nghiệp thủy sản sẽ được hưởng ưu đãi tín dụng đầu tư, xuất khẩuVNM bật mạnh, VN-Index vượt 510 điểm

Xăng, dầu thế giới bắt đầu tăng giá trở lạiCHỈ SỐ +/-

21,870.34

2 225 77

152.29

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu
của Nhà nước. Mức cho vay tối đa bằng 85% tổng nhu cầu mua thức ăn chăn nuôi thuỷ
sản phục vụ xuất khẩu theo phương án. Thời hạn cho vay được xác định theo khả năng
thu hồi vốn nhưng thời hạn cho vay của từng khoản vay không quá 12 tháng.Điều kiện
vay: Có hợp đồng xuất khẩu/bán, có phương án nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu có
hiệu quả; Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay, phải
mua bảo hiểm tài sản...

48.23

3,222.25

6,307.66

Nikkei 225

(Cập nhật 16h30 ngày 10/04/2013) Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

14.18 2,225.77



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

510.49

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

1,103.52

90

60,756,650
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Kết thúc ngày 9/4, VN-Index tăng 3,83 điểm (+0,76%), lên 510,49 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 60,76 triệu đơn vị, tương đương giá trị
1.103,52 tỷ đồng, tăng 17,9% so với phiên trước đó. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 2,6 triệu đơn vị, trị giá 88 tỷ đồng. Sắc xanh chiếm thế
chủ đạo trên bảng điện tử với 117 mã tăng, 90 mã giảm và 83 mã đứng
giá. Trong khi đó, với 11 mã tăng, 13 mã giảm và 6 mã đứng giá, VN30-
Index có được mức tăng nhẹ 0,91 điểm (+0,16%), lên 575,93 điểm.
Việc VN-Index duy trì được mốc 510 điểm trong phiên hôm nay có thể
nói nhờ rất lớn vào sự hỗ trợ của GAS khi mã này tăng mạnh 4,6%,
tương đương 2.500 đồng, lên 56,500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, trong
phiên chiều này cũng phải kể đến nỗ lực lớn của KBC khi leo một mạch
từ mức tham chiếu lên mức trần 7.700 đồng/cổ phiếu với gần 1,6 triệu
cổ phiếu được khớp và còn dư mua trần hơn 50.000 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 84 mã trên HOSE, với
tổng khối lượng mua vào 4.517.800 đơn vị. Các mã được mua vào
nhiều là PET (468.150 đơn vị), GAS (389.300 đơn vị), LCM (336.000
đơn vị), DPM (310.690 đơn vị). Trên sàn HNX, khối ngoại ít tham gia
trên sàn HNX khi chỉ mua vào 425.050 đơn vị và bán ra 353.960 đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Kết thúc phiên 9/4, HNX-Index tăng 0,01 điểm (+0,02%), lên 61,37
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 35,7 triệu đơn vị, tương đương giá
trị 293,52 tỷ đồng. Số mã tăng điểm cũng chiếm ưu thế khi đóng cửa
ngày giao dịch với 126 mã tăng, trong khi số mã giảm là 86 mã. Giao
dịch thỏa thuận trên HNX trong phiên này không đáng kể với gần 1,5
triệu đơn vị, trị giá 11,3 tỷ đồng. Dù HNX-Index kịp chớm chạm sắc
xanh khi đóng cửa, nhưng HNX30-Index lại không có được may mắn
đó, dù số mã tăng vẫn nhiều hơn số mã giảm (11 mã tăng so với 8 mã
giảm). Kết thúc phiên, HNX30-Index giảm 0,08 điểm (-0,06%), xuống
117,38 điểm. Giao dịch trên HNX trong phiên hôm nay không có nhiều
diễn biến đáng chú ý, trong đó, SHB vẫn giữ được vị trí đứng đầu về
thanh khoản với hơn 6 triệu đơn vị được khớp. Thấp hơn rất nhiều so
với phiên giao dịch đột biến hôm qua. 

BÁN 5,690,720 353,960

Trang 2
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Tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index ghi thêm
được 3,83 điểm (tương đương tăng 0,76%) đóng cửa
tại mức 510,49 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường.
Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt tới gần 61 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch là 1.103,52 tỷ
đồng. Các cổ phiếu lớn tiếp tục là động lực dẫn dắt xu
hướng và diễn biến thị trường trong phiên hôm nay. Kết
thúc phiên đồ thị vẽ lên 1 cây nến xanh rỗng với thân
nến lớn hơn 2 phiên trước cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã
có phần tích cực hơn. MACD tiếp tục nằm trên đường
tín hiệu nhưng chưa thực sự bứt phá khỏi đường này.
Các chỉ báo RSI, MFI vẫn vận động khá hẹp cho thấy
dòng tiền vẫn khá thận trọng. Điểm tích cực chỉ đến từ
dải Bollinger khi dải này tiếp tục mở rộng lên ủng hộ xu
thế tăng điểm. Tuy nhiên, cầu vẫn chưa thực sự cải
thiện là điểm lo ngại cho xu thế hiện tại. Xu thế tăng
điểm bền vững không được xác lập nếu thanh khoản
chưa thực sự cải thiện. Dự báo phiên tới Vn-Index dao
động dưới ngưỡng kháng cự 420 điểm
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động dưới ngưỡng kháng cự 420 điểm. 
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Mạnh

Yếu

Giằng co mạnh giữa hai chiều tăng giảm, đóng cửa
ngày giao dịch, HNX-Index chỉ chớm tăng nhẹ 0,01 điểm
(tương đương 0,02%) đứng ở 61,37 điểm. Thanh khoản
cũng thận trọng lui bước. Tổng khối lượng giao dịch
toàn sàn chỉ đạt hơn 35,7 triệu đơn vị, tương đương giá
trị giao dịch là 293,52 tỷ đồng. Giao dịch trên sàn này
vẫn trong xu thế đi ngang với tâm lý thận trọng bao trùm.
Dải Bollinger có xu hướng ngày càng co hẹp hơn với
ngưỡng trên là 62 điểm và ngưỡng dưới là 60 điểm.
Các chỉ báo kỹ thuật vì vậy cũng đã bớt tiêu cực hơn
trước nhưng cũng không hình thành được xu thế cụ thể.
MACD đang hướng lên với độ dốc nhẹ và chính thức cắt
đường tín hiệu từ dưới lên trong phiên hôm nay. MFI và
RSI cho diễn biến tăng giảm nhẹ theo đường giá. Để
xác lập xu thế tăng điểm, HNX-index phải vượt 63 điểm
cùng thanh khoản cải thiện. Tạm thời ngưỡng 60 điểm
vẫn là ngưỡng hỗ trợ tốt cho đường giá. 

65 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu hàng hoá khi lạm phát tháng 3 của Trung Quốc
tăng chậm hơn so với dự báo. Chiều nay, lúc 3h26' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng
0,6% lên 134,75 điểm. Chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở mức 13.192,35 điểm, không đổi so với hôm qua khi đồng
yên vẫn tiếp tục giảm so với USD. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,64%, mức tăng đầu tiên
trong 5 ngày khi lạm phát tháng 3 nước này tăng chậm hơn so với dự báo, giảm áp lực chính phủ Trung Quốc
thắt chặt tín dụng sau khi lạm phát tháng 2 lên cao nhất 10 tháng. Hôm qua, chỉ số này đã đóng cửa ở mức thấp
nhất từ tháng 12/2012 do lo ngại dịch cúm gia cầm bùng phát ảnh hưởng đến lòng tin của các nhà đầu tư. Chỉ
số Kospi của Hàn Quốc tăng do kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ cắt giảm lãi suất nhưng mức
tăng bị hạn chế bởi những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng mạnh
nhất thị trường châu Á do các cổ phiếu tài nguyên tăng sau khi nhà sản xuất nhôm của Mỹ Alcoa công bố lợi
nhuận quý I/2013 đạt 149 triệu USD, tăng từ 94 triệu USD quý I/2012.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 10/04/2013

Tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index ghi thêm được 3,83 điểm (tương đương tăng 0,76%) đóng cửa tại
mức 510 49 điểm thanh khoản cải thiện trên sàn này HNX-Index không diễn biến cùng chiều giao dịch giằng
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NHẬN ĐỊNH  

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

h đí h h khả Cô Chứ kh á Đô N Á khô hị á h hiệ ới bấ kỳ ế đị h h bá khi khá h hà ử d á hô i ê

Khi mà xu thế tăng điểm chưa được xác lập. Mã đầu cơ chưa là điểm đến của dòng tiền. Trong các phiên tới ở
nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư có thể canh mua vào những cổ phiếu cơ bản tốt trên sàn Hose, hạn chế mua vào
những cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua và không nên thực hiện mua đuổi giá cao với rủi ro T+ lớn. 

mức 510,49 điểm, thanh khoản cải thiện trên sàn này. HNX Index không diễn biến cùng chiều, giao dịch giằng
co vẫn là chủ đạo, tuy nhiên cuối phiên vẫn giữ được sắc xanh nhưng chỉ tăng nhẹ 0.01 điểm lên 61.37 điểm. 

Các cổ phiếu lớn tiếp tục là động lực dẫn dắt xu hướng và diễn biến thị trường trong phiên hôm nay. Trong đó,
GAS và VNM là hai cổ phiếu đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ và hỗ trợ cho VN-Index bứt phá qua
ngưỡng 510 điểm. Những người còn dao động và chưa tin tưởng hoàn toàn vào xu hướng thị trường vẫn tiếp
tục tìm cơ hội bán ra. Tuy nhiên, áp lực bán không mạnh. Tâm lý của nhà đầu tư nhìn chung khá bình tĩnh.
Thêm vào đó, cầu càng về cuối càng ổn định. Sức mua không quá hào hứng nhưng được duy trì vững vàng.
Rung lắc của VN-Index vào phiên chiều không còn quá lớn. Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đáng kể giao dịch
mua khiến lực đỡ ở nhóm cổ phiếu lớn có phần giảm sút. Tuy nhiên nhà đầu tư trong nước vẫn tham gia nhiệt
tình khiến HSX có một ngày đột biến về thanh khoản. Bên HNX vẫn giao dịch trong xu thế giằng co là chủ yếu.
Dòng tiền ở thòi điểm này vẫn tập trung bên sàn Hose với những cổ phiếu kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt trong
quý 1 vẫn tập trung ở nhóm cao su, điện..Tuy nhiên, hiện tại chưa thực sự có thông tin hỗ trợ với thị trường, vì
vậy với vận động cung cầu, áp lực bán ra trong phiên tới khi Vn-Index tiếp cận ngưỡng 514 điểm- đã chinh phục
không thành công trong phiên trước. Tuy nhiên, với hỗ trợ ở nhóm Vn30 thì khả năng chinh phục ngưỡng này là
sớm hay muộn. Vn-Index sớm tiến đến ngưỡng 520 điểm. Với HNX, xu thế chưa được cải thiện do trên sàn này
tập trung mã đầu cơ là chủ yếu. 

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 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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