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Ngành đường tăng thuế nhập để khuyến khích dùng hàng trong nước VSH: Chưa chốt giá mua bán điện áp dụng cho 3 năm
2010, 2011 và 2012 với EVN

Quý I, hơn 2.200 doanh nghiệp Hà Nội dừng hoạt động 
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Tháng 3 vừa qua doanh số tiêu thụ ôtô trên thị trường nội địa đạt 8.390 xe, tăng 97% so
với tháng trước. Theo VAMA, trong số ôtô đã bán ra, lượng xe hơi đạt 2.832 xe và xe tải
là 5.558 xe. Lượng ôtô tăng lên này cũng chia đều cho các dòng xe hơi, xe tải sản xuất
lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc. Việc giảm thuế, phí cho ôtô là một cú
hích rất lớn đối với thị trường ôtô. So với năm ngoái, lượng ôtô đã bán ra trong quý I vẫn
thấp hơn 4%

Tiêu thụ ôtô tháng 3 tăng gấp đôi nhờ giảm thuế, phí 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Mức thuế nhập khẩu mặt hàng đường thô và tinh luyện vẫn giữ nguyên, nhưng tăng mức
thuế một số mặt hàng đường khác thuộc nhóm 17.02. Bộ Tài chính dự kiến nâng mức
thuế suất các mặt hàng đường khác lên mức 7% đối với các dòng thuế hiện đang có
mức thuế 3%, nâng lên 10% đối với các dòng hiện đang có mức 5% và lên 15% với các
dòng hiện có mức thuế 10%. Cơ sở tăng mức thuế được BTC tính toán dựa trên chính
sách thuế hiện hành. Việc điều chỉnh tăng thuế suất nhóm mặt hàng này để khuyến
khích đầu tư sản xuất trong nước, thay thế nguồn hàng nhập khẩu.

SBT: Đề xuất giữ nguyên cổ tức 20% bằng tiền mặt 

Vinaconex bán 70% cổ phần tại xi măng Cẩm Phả 

Năm 2012, SBT đã hoàn thành vượt mức kế hoạch LNTT
cả năm với tỷ lệ 5,6%, đạt 422,3 tỷ đồng. SBT đề ra chỉ
tiêu LNTT 2013 chỉ đạt 365 tỷ đồng, giảm 13,6% so với
mức thực hiện năm 2012. Tuy lợi nhuận giảm, HĐQT vẫn
đề xuất phương án giữ nguyên mức cổ tức tiền mặt 20%
như năm 2012

Tại thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán năm 2012,
VSH & EVN vẫn chưa có thỏa thuận chính thức về mức
giá mua bán điện áp dụng cho 3 năm 2010, 2011 và 2012.
Doanh thu tạm tính năm 2012 đạt 323,5 tỷ đồng trên tổng
số 332,2 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
của công ty trong năm. Doanh thu bán điện năm 2012 ghi
nhận theo đơn giá bình quân 382 đồng/Kwh 

Theo số liệu được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà
Nội vừa qua, trong quý I, Hà Nội đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,5%, cao hơn so với cùng
kỳ năm ngoái (ở mức 7,3 %). Tuy nhiên, mức tăng trưởng vẫn thấp hơn so với kế hoạch,

Vinaconex sẽ chuyển nhượng 70% vốn điều lệ của xi
măng Cẩm Phả thuộc sở hữu của Vinaconex cho đối tác
nước ngoài. Giá bán không thấp hơn giá trị VCSH của xi
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Tỷ giá trong và ngoài ngân hàng liên tục đi xuống từ hôm 5/4. Hiện giá USD tại các ngân
hàng thương mại thấp hơn 70 đến 80 đồng so với thứ sáu tuần trước. Vietcombank báo
giá mua và bán USD ở 20.830 - 20.880 đồng (11/4), hạ 10 đồng mỗi chiều so với 10/4.
Từ thứ sáu tuần trước đến nay, niêm yết bán tại ngân hàng này hạ từ 5 đến 65 đồng mỗi
ngày và giảm tổng cộng 80 đồng. Tại ACB, Eximbank giá bán USD xuống 20.880 đồng.
Vietinbank, hạ xuống còn 20.750 đồng vào 10/4. Chiều mua vào dao động từ 20.810 đến
20.835 đồng. Hiện các điểm thu đổi mua và bán đôla Mỹ ở quanh 20.950 - 20.980 đồng,
hạ 20 đến 30 đồng so với 10/04

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,802.24

Đôla tự do mất mốc 21.000 đồngGAS giải thể công ty thể thao

OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu khí toàn cầu

ỳ g ( , ) y , g g p ạ ,
3 tháng đầu năm có hơn 2.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động, chỉ số năng lực cạnh
trách cấp tỉnh giảm 15 bậc, nợ xấu có xu hướng tăng, thu ngân sách giảm 9% so với
cùng kỳ (thu 30.800 tỷ đồng bằng 19% dự toán). Thời gian tới chưa có tín hiệu tốt đối với
kinh tế Hà Nội do sức mua của người dân giảm, doanh nghiệp chưa tiếp cận được các
nguồn vốn ưu đãi.

g g p g ị
măng Cẩm Phả. Năm 2012, lỗ lũy kế của xi măng Cẩm
Phả là 1.588 tỷ đồng (chưa kể lỗ 213 tỷ đồng chênh lệch tỷ
giá). Vinaconex đã phải trả nợ thay cho công ty này 2.393
tỷ đồng, khiến công ty gặp khó khăn về tài chính, và không
còn nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ.

-6.57

S&P 500

GAS thống nhất giải thể PSCC - công ty mà GAS sở hữu
60% cổ phần. Được biết, vốn điều lệ của PSCC là 10 tỷ
đồng. PSCC là tổ chức các hoạt động, giải đấu thể thao
và văn hóa; dịch vụ quảng cáo; hỗ trợ các hoạt động thể
thao; đào tạo vận động viên...Người đại diện phần vốn góp
của GAS tại PSCC đã biểu quyết thông qua phương án
giải thể PSCC tại Đại hội cổ đông thường niên 2013 của
PSCC. 
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Dự trữ ngoại hối Trung Quốc tăng mạnh nhất 2 năm

OPEC dự báo lượng tiêu thụ dầu thô toàn thế giới sẽ tăng khoảng 800 nghìn thùng/ngày
so với năm ngoái, tương đương 0,9%. Tổng nhu cầu dầu khí năm nay sẽ đạt khoảng
89,66 triệu thùng/ngày, cao hơn lượng 88,87 triệu thùng/ngày năm 2012. OPEC nhận
định nhu cầu tiêu thụ dầu trong nửa cuối năm sẽ mạnh hơn nửa đầu nhờ kỳ vọng phục
hồi sản xuất Trung Quốc. Sản lượng dầu thô của OPEC sụt giảm trong tháng 3 do hạn
chế cung từ Nigeria, Iran và Kuwait. Tháng 3, OPEC sản xuất 30,19 triệu thùng dầu/ngày
giảm so với mức 30,29 triệu thùng/ngày đạt ở tháng 2.
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Trung Quốc vừa công bố dự trữ ngoại hối quý I tăng 130 tỷ USD lên 3,44 nghìn tỷ USD.
Đây là thông tin tích cực hỗ trợ tăng trưởng tín dụng đồng thời làm dịu đi những lo ngại
nợ công tăng. Tổng nguồn tài chính mới đổ vào nền kinh tế tăng tới 58% so với cùng kỳ
năm ngoái lên 1 nghìn tỷ USD. Việc tăng dự trữ ngoại hối cho thấy dòng vốn đang trở lại
Trung Quốc, bù đắp lượng tiền giảm mạnh trong năm ngoái của nước này. Các chuyên
gia cho biết, dự trữ ngoại hối sẽ còn gia tăng hơn nữa khi Chính phủ Mỹ và Nhật Bản
tăng cung tiền nhằm nới lỏng chính sách tiền tệ.

38.36

22.62 3,766.33

(Cập nhật 16h45 ngày 11/04/2013)

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

504.07

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

1,128.42
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52,044,150
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Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/4, VN-Index tăng 7,57 điểm
(+1,52%), tạm đứng ở mức 504,07 điểm. Khối lượng giao dịch cũng
vượt 52 triệu đơn vị với tổng giá trị gần 1.128,42 tỷ đồng. Giao dịch thỏa
thuận đạt khối lượng trên 5 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng đạt trên
228 tỷ đồng. Trong đó, ngoài VIC thỏa thuận khối lượng lớn từ phiên
sáng, còn có cổ phiếu GAS thỏa thuận 1,5 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt
78 tỷ đồng (chiếm gần 67,5% tổng khối lượng giao dịch). Với 8 mã giảm
giá và 22 mã tăng giá, VN30 tăng 7,39 điểm (+1,32%) lên 565,76 điểm.
Trong đó, nhiều mã tăng giá mạnh như VNM và DRC cùng tăng 2.000
đồng; STB tăng 1.300 đồng; VIC, DQC, BVH và MSN cùng tăng 1.000
đồng; PVD và CSM tăng 1.100 đồng…SSI đã bứt phá vượt qua ITA và
là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE với tổng khối lượng
khớp lệnh đạt trên 2,2 triệu đơn vị. Đóng cửa, SSI giảm 200 đồng
xuống 18.300 đồng/CP. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 86 mã với tổng khối lượng 5.354.300
đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất cổ phiếu HPG và VSH với khối
lượng 426.260 đơn vị và 312.720 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua
vào 37 cổ phiếu với khối lượng 14.375.700 đơn vị và bán ra 27 cổ phiếu
với khối lượng 14.811.310 đơn vị. Trong đó họ thỏa thuận hơn 13,8
triệu cổ phiếu PHS.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, sự rung lắc của các mã bluechip cũng khiến chỉ số HNX-
Index mất mốc 61 điểm và chỉ còn tăng nhẹ trên mức tham chiếu. ACB
vẫn là trụ cốt chính hỗ trợ HNX-Index tăng điểm. Kết thúc ngày giao
dịch, với 117 mã tăng giá, 64 mã giảm giá và 217 mã đứng giá, chỉ số
HNX-Index tăng 0,75 điểm (+1,24%) lên 61,08 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt gần 45,67 triệu đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt gần
289,8 tỷ đồng.. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 14,35 triệu đơn vị với
tổng giá trị 40,07 tỷ đồng. Với 5 mã giảm giá, 6 mã đứng giá và 19 mã
tăng giá, HNX30 tăng 1,47 điểm (+1,29%) lên 115,66 điểm. Trong đó,
ACB tăng 800 đồng lên 16.700 đồng/CP; KLS, PVX, SCR, SHB cùng
tăng 100 đồng, VND và VCG đang đứng mức tham chiếu. SHB vẫn giữ
vững vị trí đầu tiên về thanh khoản với tổng khối lượng giao dịch đạt
8,51 triệu đơn vị. Tiếp đó là SCR đạt 3,04 triệu đơn vị và PVX đạt 2,39
triệu đơn vị.

BÁN 9,006,730 14,811,310
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THỨ SÁU

Sau phiên giảm mạnh trước đó, cung cầu tạm thời lấy
lại cân bằng trong phiên hôm nay. Nhờ nỗ lực của nhóm
cổ phiếu lớn, Vn-Index ghi được 7.57 điểm, lên 504.07
điểm. Thanh khoản cũng ở mức khá, tuy có giảm nhẹ so
với phiên trước ở mức 1.128 tỷ đồng. . Đường MACD
bắt đâu cắt xuống dưới đường tín hiệu, tuy nhiên RSI,
STO có sự phục hồi nhẹ sau phiên giảm mạnh trước đó.
Dải Bollinger phiên nay đã bị bẻ xuống cùng với mô hình
2 đỉnh được thiết lập ở quanh ngưỡng 510 điểm. Trong
nhiều phiên gần đây, thị trường liên tục giằng co quanh
ngưỡng 500 điểm. Khả năng xu thế đi ngang tiếp tục
được duy trì trước khi lực cầu quay lại giúp chỉ số bứt
phá được ngưỡng kháng cự này. Phiên tới khả năng thị
trường giằng co trong khoảng 500 – 510 điểm.
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Diễn biến giống sàn Hose khi sắc xanh được duy trì
trên bảng điện tử suốt cả phiên và đóng cửa ở mức
điểm cao trong phiên. HNX-Inde ghi được 0.75 điểm lên
61.08 điểm. Thanh khoản sụt giảm với giá trị giao dịch
đạt chưa đầy 300 tỷ đồng., trong đó giá trị thỏa thuận là
hơn 40 tỷ đồng . 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. Phiên nay có thể thấy nhà đầu tư luôn
sẵn sang bán, và kịch bản tăng giảm là 50/50. Phiên
hôm nay, ngưỡng 60 điểm tiếp tục phát huy tác dụng khi
lại có phiên phục hồi tốt. Xu thế đi ngang vẫn là xu thế
chủ đạo của sàn này.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm khi đồng yên giao dịch gần 100 JPY/USD sau khi BOJ duy trì
chương trình kích thích tiền tệ. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,5% lên 137,98 điểm, mức cao nhất
kể từ tháng 8/2011. Chỉ số Nikkei 225 tăng gần 2%, đóng cửa ở 13.549,16 điểm, mức cao nhất kể từ tháng
7/2008. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 0,7% khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vẫn duy trì lãi
suất không đổi trong 6 tháng qua bất chấp những áp lực từ phía chính phủ muốn giảm lãi suất và mối đe doạ từ
Triều Tiên. Trong các thị trường chứng khoán lớn của châu Á chỉ có chứng khoán Trung Quốc giảm điểm do
các khoản cho vay mới bằng nhân dân tệ của Trong Quốc trong tháng 3 tăng cao hơn dự báo của các chuyên
gia. Chứng khoán Australia vẫn tăng điểm dù tỷ lệ thất nghiệp của nước này bất ngờ tăng lên 5,6% trong tháng
3, vượt dự báo 5,4% của các chuyên gia.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 12/04/2013

Thị trường đã tạm thời cân bằng trong phiên hôm nay với khởi sắc tiếp tục được xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn Phiên hôm nay phần nào cũng cho thấy được việc giảm điểm hôm qua là hơi quá đà Cả 2 chỉ số lấy lại

THỨ SÁU

12/4/2013
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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.

Trong điều kiện không có thông tin vĩ mô hỗ trợ, cũng thời gian này là báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 dần
được hé lộ với khả năng đột biến lợi nhuận ở những doanh nghiệp là không cao. Thì xu thế giằng co vẫn còn
tiếp diễn. Nhà đầu tư lướt sóng có thể mua vào ở nhịp hỗ trợ của chỉ số và tránh trường hợp mua đuổi giá cao. 

hóa lớn. Phiên hôm nay phần nào cũng cho thấy được việc giảm điểm hôm qua là hơi quá đà. Cả 2 chỉ số lấy lại
được sắc xanh và đóng cửa ở mức giá tốt trong phiên. Vn-Index đã lấy lại được ngưỡng 500 điểm lên 504.07
điểm. Trong khi HNX-Index cũng đóng cửa ở mức 61.08 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước đó. 

Ngay từ những phút đầu phiên, giao dịch trên cả 2 sàn đã cầm máu. Trong nhịp giảm trong phiên, các cổ phiêu
chủ yếu dao động quanh tham chiếu. Sự phục hồi hôm nay không xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó
phải kể đến đầu tiên là do hiện tượng tiết cung khi mà nhà đầu tư đã bình tĩnh trở lại sau phiên bán tháo trước
đó và nhận thấy phản ứng hơi quá đà trong việc bán ra ồ ạt trong phiên ATC trước đó. Đồng thời, lực cầu ở
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã quay trở lại là động lực kéo thị trường. Trái ngược với phiên bán bằng mọi giá,
Nhiều cổ phiếu lớn được đẩy mạnh, nhảy tới vài bước giá so với cuối đợt khớp lệnh liên tục. GAS, VCB, STB,
DPM, BVH, CSM, DIG, HAG, HSG, VNM đều được kéo lên rất cao. Khối ngoại tiếp tục là nguyên nhân cho
những nhịp tăng giảm của thị trường trong thời gian gần đây. Hoạt động bán ra của khối ngoại phiên này được
thực hiện trong đợt khớp lệnh liên tục nên phần nào giảm áp lực tâm lý cho nhà đầu tư. Tạm thời thị trường đã
lấy lại được cân bằng, tuy nhiên khả năng thị trường tiếp tục dao động quanh ngưỡng kháng cự với xu thế đi
ngang còn hiện hữu trên 2 sàn. Vn-Index tiếp tục phải test lại ngưỡng 500 điểm và HNX-Index vẫn được hỗ trợ
ở ngưỡng 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.
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