
Năm 2013, C32 lên kế hoạch kinh doanh đạt 406 tỷ đồng
doanh thu, tăng 22% so với năm 2012 và 65,8 tỷ đồng lợi
nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế là 49,37 tỷ đồng,
tăng 15% so với năm trước. Mức chi cổ tức tương đương
so với năm 2012 tỷ lệ là 24% và lên kế hoạch đầu tư trong
năm 2013 với tổng giá trị đầu tư năm 2013 là 56,43 tỷ
đồng.

ề ế ốồ

Năm 2011, tổng thu NSNN đạt 962.982 tỷ đồng, bao gồm cả chuyển nguồn từ năm 2010, 
vượt 126.804 tỷ đồng (21,3%) so với chỉ tiêu được giao. Tổng số chi đạt 1.034.244 tỷ
đồng, bội chi NSNN là 112.034 tỷ đồng bằng 4,4% GDP, không bao gồm kết dư ngân
sách địa phương. Nhờ tăng thu NSNN nên đã giảm bội chi từ 5,3% GDP theo Nghị quyết
của Quốc hội xuống còn 4,4%, được đánh giá là một động thái tích cực. Tuy nhiên, mặc
dù giảm bội chi song các khoản chi ứng trước, nợ tạm ứng, thiếu hụt nguồn hoàn thuế
đã làm cho kết quả giảm bội chi không có nhiều ý nghĩa về tài khoá.

BBS, HEV: Lên kế hoạch kinh doanh năm 2013

HAG: Trình kế hoạch lãi trước thuế 1,100 tỷ, gấp đôi
2012 

BBS Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013 với tổng
doanh thu 351 tỷ, lợi nhuận trước thuế 8,5 tỷ đồng và tỷ lệ
chi trả cổ tức tối thiểu 10%. năm 2012 công ty đạt lợi
nhuận trước thuế 10,5 tỷ đồng và mức chi trả cổ tức năm
2012 là 12%. HEV lên kế hoạch trong năm 2013 doanh thu
đạt 25 tỷ đồng và 3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến
mức chi cổ tức là 16% bằng tiền mặt.
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Trong quý I/2013, TP Đà Nẵng tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, hỗ trợ
doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để phát triển sản xuất kinh doanh, nhờ đó
kinh tế duy trì sự tăng trưởng. GDP quý I/2013 ước tăng 7,1% so với cùng kỳ 2012,
trong đó dịch vụ tăng 11,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 0,6% và thủy sản - nông - lâm
nghiệp tăng 4,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp 3 tháng ước đạt 8.101 tỷ đồng, tăng 7,3%
so với cùng kỳ 2012. Sản xuất thuỷ sản - nông - lâm nghiệp đạt 552 tỷ đồng, tăng 2,7%
so với cùng kỳ 2012.

Đà Nẵng: GDP quý I tăng 7,1%

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

Quyết toán NSNN năm 2011: Thu tăng, bội chi giảmC32 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế tăng 15% so với
năm 2012

Ngân hàng Nhà nước sẽ còn cắt giảm lãi suất
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Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á
sẽ tăng trưởng 6,6% trong năm 2013 và 6,7% năm 2014. các nước Nam Á sẽ bứt lên
sau hai năm suy giảm, đạt các mức tăng trưởng lần lượt 5,7 và 6,2% trong năm nay và
năm sau.Khu vực Đông Nam Á cũng đạt các mức tăng tưởng 5,4% trong năm nay và
5,7% năm sau, nhờ tiêu dùng mạnh, đầu tư lớn và thương mại trong khu vực gia tăng.
Giá tiêu dùng có thể tăng 4% trong năm 2013 và 4,2% năm 2014, so với 3,7% năm
2012 Sức ép lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát song các nước cần giám sát giá cả một
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ADB: Kinh tế châu Á 2013 sẽ tăng trưởng cao hơn

Triều Tiên từng là một trong hai quốc gia công nghiệp chính tại châu Á, cùng Nhật Bản,
nhưng hiện tại GDP bình quân đầu người chỉ đạt 506 USD mỗi năm và 25% dân số luôn
thiếu đói. KCN chung Kaesong là nguồn thu ngoại tệ quan trọng với Triều Tiên. Hơn
50.000 công nhân nước này tại đây tạo ra hàng trăm triệu USD hàng hóa mỗi năm. Họ
được trả lương 134 USD/tháng. Trong đó, 45% dùng để nộp các loại thuế. Dù vậy, ngày
8/4, Triều Tiên tuyên bố rút toàn bộ công nhân và đình chỉ tất cả hoạt động thương mại
tại đây khi căng thẳng liên Triều đang leo thang.
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CTCP Đầu tư BĐS SSI REIT vừa thông báo đã mua
146,660 cp BBC, nâng sở hữu lên 6.05%, tương đương
933,800 cp BBC kể từ ngày 04/04. Trước giao dịch, SSI
REIT nắm 787,140 cp BBC, tương đương 5.1% tỷ lệ sở
hữu. Ngoài ra, SSI REIT còn mua 74,700 cp và bán
497,900 cp CTCP Giống cây trồng TW, giảm tỷ lệ sở hữu
từ 10.81% xuống 5.74%, tương đương 469,680 cp.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai

CHÂU Á

CHÂU ÂU

Nền kinh tế Việt Nam khá chật vật trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ì ạch. So với cùng
kỳ năm ngoái, GDP quý 1 tăng gần 4,9%, so với mức tăng 5,8% đạt được trong quý
4/2012. Năm 2012, GDP tăng 5%, giảm mạnh từ mức 5,9% đạt được trong năm 2011.
Mức tăng này cũng thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6-6,5% mà Chính phủ đề ra.PMorgan
Chase nhận định rằng, với tình hình tăng trưởng và lạm phát hiện nay, NHNN Nhà nước
sẽ còn tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2013, ông dự báo lãi suất sẽgiảm thêm 1%
trong năm nay

Năm 2012, HAG thực hiện được 4,394 tỷ đồng doanh thu
thuần và 524.8 tỷ đồng LNTT. Năm 2013 công ty đặt kế
hoạch LNTT 1,100 tỷ đồng và cổ tức từ 10-15% bằng tiền
mặt hoặc cổ phiếu. Dự kiến năm 2013 khai thác mủ cao su
và trồng mới 7,000 ha. Đối với mía đường thì trồng thêm
4,500 ha, công ty cũng sẽ đầu tư nhà máy sản xuất vi sinh.
Cũng trong năm nay HAG sẽ tập trung thu hồi nợ từ KH.
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Pháp cho Việt Nam vay 8 triệu Euro để triển khai PPPBBC: Đầu tư BĐS SSI nâng sở hữu lên 6.05%

Kinh tế Triều Tiên ngày càng teo tópCHỈ SỐ +/-
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Chính phủ Pháp và cơ quan phát triển Pháp (AFD) vừa chấp thuận cho Việt Nam vay 8
triệu Euro và khoản viện trợ không hoàn lại là 600.000 Euro để hỗ trợ các dự án PPP.
Khoản vay 8 triệu Euro, tương đương 10 triệu USD lần này của Pháp cộng với 20 triệu
USD vốn vay của ADB, thì tổng số vốn của Quỹ PDF lên tới 30 triệu USD. Quỹ sẽ hỗ trợ
cho sự tài trợ các nghiên cứu khả thi của 16 dự án, ưu tiên giao thông đường bộ, đường
sắt đô thị, sân bay, cảng biển và cảng sông, cấp nước, nhà máy phát điện, bệnh viện và
xử lý rác thải.
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(Cập nhật 16h38 ngày 10/04/2013) Trang 1

2012. Sức ép lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, song các nước cần giám sát giá cả một
cách chặt chẽ.

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

496.50

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

1,433.65
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Lệnh ATC dồn dập vào các mã bluechip, kéo các mã này từ tăng, thậm
chí tăng mạnh xuống giảm mạnh, có nhiều mã giảm sàn như VCB,
CSM, BVH, OCG, PVF, KBC… khiến thị trường lao dốc, từ mức tham
chiếu lao xuống giảm gần 14 điểm, phá thủng mốc 500 điểm. Kết thúc
phiên 10/4, với 155 mã giảm giá, 70 mã tăng giá, VN-Index giảm 13,99
điểm (-2,74%) xuống 496,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 69,18
triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.433,65 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận
đạt khối lượng 4,77 triệu đơn vị, trị giá 182,62 tỷ đồng. Trong đó, VIC là
cổ phiếu có giá trị thỏa thuận lớn nhất với 950.000 cổ phiếu được khớp
tại mức giá trần 68.000 đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 64,6 tỷ đồng.
Nhiều người cho rằng, động thái bán tháo ATC vào cuối phiên là của
các quỹ ETF khi họ cơ cấu lại danh mục. Điều này khá có cơ sở khi các
mã bán mạnh đều là bluechip, vốn đang bị nhà đầu tư nước ngoài đẩy
mạnh bán ra trong những phiên gần đây.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, NĐTNN mua vào 92 cổ phiếu trên sàn HOSE với tổng khối
lượng 5.318.970 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất cổ phiếu BMI
và HPG với tổng khối lượng 503.060 đơn vị và 448.350 đơn vị. Trên
HNX, NĐTNN mua vào 52 mã với khối lượng mua 543.100 cổ phiếu và
bán ra 22 mã với khối lượng bán 261.500 cổ phiếu. Trong đó SHB
được mua vào nhiều nhất với 148.900 cổ phiếu và bán ra mạnh nhất là
PVS với 147 600 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 10/4, HNX-Index giảm 1,04 điểm (-
1,69%), xuống 60,33 điểm với 147 mã giảm giá và 64 mã tăng giá.
Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn đạt trên 55 triệu đơn vị với tổng giá
trị hơn 445 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có khối lượng khớp lệnh đạt
2,77 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 26,16 tỷ đồng. Riêng VIX thỏa thuận
2,2 triệu đơn vị với giá 8.900 đồng/CP, tổng giá trị đem lại là 19,58 tỷ
đồng (trong đó giao dịch khớp lệnh không có cổ phiếu nào được
chuyển nhượng). HNX30 giảm 3,2 điểm (-2,72%) tạm đứng ở mức
114,18 điểm. Trong đó, hầu hết các mã chủ chốt đều giảm giá như
SCR và SHB cùng giảm 400 đồng, PVX, VCG và KLS cùng giảm 300
đồng, VND giảm 200 đồng…Đứng đầu về thanh khoản trên HNX là
SHB với khối lượng khớp lớn nhất đạt gần 14,96 triệu đơn vị. Tiếp đó là
cổ phiếu SCR đạt 5,22 triệu đơn vị, PVX đạt 4,38 triệu đơn vị, KLS đạt
3,04 triệu đơn vị, SHS đạt 2,78 triệu đơn vị.

BÁN 8,704,260 261,500

Trang 2

PVS với 147.600 cổ phiếu.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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THỨ NĂM

Lâu lắm rồi thị trường lại có phiên đánh úp ở 15 phút
cuối. Nguyên nhân chủ yếu do quỹ ETF cơ cấu danh
mục, mã bị bán mạnh nhất là BVH và VCB. Vn-Index để
mất 13.99 điểm xuống 496.5 điểm. Trong đó Vn30 để
mất 17.56 điểm. Thanh khoản cũng tăng lên 40% so với
phiên trước với giá trị giao dịch đạt hơn 1400 tỷ đồng.
Phiên giao dịch hôm nay ảnh hưởng khá nhiều đến tâm
lý nhà đầu tư vốn đã rất thận trọng. Đường MACD bắt
đâu cắt xuống dưới đường tín hiệu, cùng với đó chỉ báo
STO và RSI cũng giảm mạnh về ngưỡng 50. Dải
Bollinger phiên nay đã bị bẻ xuống cùng với mô hình 2
đỉnh được thiết lập ở quanh ngưỡng 510 điểm. Ngưỡng
500 điểm lại tiếp tục bị đánh mất, Phản ứng của thị
trường phiên nay có vẻ hơi quá đà. Phiên giao dịch tới,
khả năng thị trường sẽ cân bằng lại cùng với lực cầu bắt
đáy khi giá đã có phiên giảm khá. Xu thế đi ngang vẫn
hiện hữu và VN-Index sẽ test lại ngưỡng 500 điểm trong
phiên tới. 
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
540 điểmMạnh 457 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Đồ thị theo chiều dốc từ đầu phiên tới cuối phiên, bị ảnh
hưởng khá rõ rệt từ sàn hose. HNX-Index đóng cửa ở
mức điểm thấp nhất trong phiên, để mất 1.04 điểm
xuống 60.33 điểm. Thanh khoản cũng không thay đổi
đáng kể. Tạm thời ngưỡng 60 điểm vẫn được giữ vững.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy kênh vận động đi
ngang trong khoảng 60 đến 62 điểm và dải Bollinger
ngày càng co hẹp lại chưa cho xu thế rõ ràng của thị
trường. Các chỉ báo liên quan như MACD, RSI và MFI
vẫn vận động hẹp ủng hộ xu thế giằng co hiện tại.
Phiên nay có thể thấy nhà đầu tư luôn sẵn sang bán, và
kịch bản tăng giảm là 50/50. Nếu trong các phiên tới,
ngưỡng 60 điểm không được giữ vững thì khả năng
HNX-Index sẽ quay lại xu thế giảm điểm. Tuy nhiên,
phiên tới khả năng cung cầu sẽ tạm thời tìm được điểm
cân bằng, áp lực bán sẽ giảm bớt.  

65 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương (MXAP) tăng 0,9 phần trăm đến 135,96 như của 03:40 ở Tokyo. Về hai
cổ phiếu tăng cho mỗi giảm. Chỉ số này đã tăng liên tục trong ba ngày như Trung Quốc thời điểm báo cáo kinh
tế để giảm cơ hội tiếp tục thắt chặt trong nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc
Cường, người kế vị Ôn Gia Bảo hồi tháng trước trong một quá trình chuyển đổi lãnh đạo một lần một thập kỷ,
đã phát tín hiệu chính phủ của ông sẽ thực hiện các bước trong năm nay để nới lỏng kiểm soát nhà nước về lãi
suất như một phần của nỗ lực để duy trì tăng trưởng kinh tế. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (NKY) đã tăng 0,7
phần trăm, lên mức cao nhất kể từ tháng Tám năm 2008. Chỉ số Topix tăng 1,7 phần trăm, một ngày thứ sáu
của lợi nhuận, cho chiến thắng streak dài nhất trong năm nay. S của Úc & P / ASX 200 Index giảm 0,2 phần
trăm và chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,4 phần trăm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,8 phần
trăm, của Đài Loan Chỉ số Taiex tăng 0.3 phần trăm và số NZX 50 của New Zealand tăng 0.6 phần trăm. Chỉ số
Hang Seng của Hồng Kông (HSI) tăng 0.2 phần trăm và của Trung Quốc Shanghai Composite giảm 0,2 phần
trăm, đảo chiều mức tăng nhiều như 0,3 phần trăm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 11/04/2013

Kỳ vọng tăng giá của Vn-Index đã tạm thời gạt sang 1 bên khi phiên nay chỉ số giảm khá mạnh. Chốt phiên để
mất 13 99 điểm Vn-Index để mất ngưỡng 500 điểm xuống 496 5 điểm Chịu ảnh hưởng từ Hose HNX-Index
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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
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.

Phiên nay phần nào cho thấy tâm lý “ chim sợ cành cong” của nhà đầu tư vẫn còn đó. Ngưỡng kháng cự trước
mắt vẫn là rào cản tâm lý cho thị trường. Đối với nhà đầu tư lướt sóng, có thể tham gia mua vào giá thấp ở
ngưỡng hỗ trợ trong phiên tới. Nếu giá phục hồi tránh trường hợp mua đuổi giá cao. 

mất 13.99 điểm, Vn Index để mất ngưỡng 500 điểm xuống 496.5 điểm. Chịu ảnh hưởng từ Hose, HNX Index
cũng để mất hết thành quả của mấy phiên trước, mất 1.04 điểm xuống 60.33 điểm. Thanh khoản tăng 40% trên
Hose và không thay đổi nhiều trên HNX.

Cục diện thị trường đột ngột xoay chuyển sang hướng tiêu cực. Cung hàng ào ạt bung ra. Áp lực bán tăng
mạnh. Người bán từ chỗ găm hàng, chỉ bán ra hạn chế đã bất ngờ tháo chạy trong hoảng hốt vào 17 phút cuối
cùng của phiên chiều. Các mã bị bán mạnh là những mã nằm trong diện cơ cấu danh mục của quỹ ETF. Quỹ
này luôn có cách bán truyền thống là chất lệnh ATC với lô lớn vài trăm nghìn và không quan tâm tới phương án
bán có lợi nhất. Tâm lý bán tháo rất dễ hiểu với nhà đầu tư đã có nhiều kinh nghiệm trên sàn giao dịch. “Tẩu vi
là thượng sách” đấy vẫn là quan điểm của phần lớn nhà đầu tư hiện nay với bài học sương máu mà họ tích lũy
trên thị trường. Cuối phiên sàn HNX tạm dừng đà bán, tuy giá không hồi phục nhưng ít nhất cũng ngưng giảm.
Nếu nguyên nhân giảm điểm chỉ do ETF bán ra để cơ cấu danh mục, thì phiên tới khả năng cung cầu sẽ tạm
thời tìm thấy điểm cân bằng, lực cầu bắt giá thấp có thể tăng lên. Vn-Index sẽ test lại ngưỡng kháng cự 500
điểm. Đối với HNX, thì ngưỡng hỗ trợ hiện tại vẫn là ngưỡng 60 điểm, xu thế đi ngang vẫn hiện hữu. Nếu
ngưỡng 60 điểm không giữ được trong vài phiên tới, thì HNX-Index sẽ quay lại xu thế giảm 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.
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