
Sacombank vừa đưa ra phương án tăng vốn điều lệ năm
2013 hết sức táo bạo, với mức tăng đến 53% so với hiện
tại lên hơn 16,418 tỷ đồng, trong đó phát hành cho đối tác
ngoại với giá đến 30,000 đồng/cp. Ngoài ra, ngân hàng
còn có kế hoạch phát hành thêm 214.15 triệu cổ phiếu
thưởng trích từ nguồn thẵng dư vốn cổ phần, với tỷ lệ 15%
cho cổ đông hiện hữu 

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 6 thừa lại gần nửa tấn vàng, trong tổng cộng 2 tấn đượcSáng 11/4/2013 HUT thông qua đã kế hoạch kinh doanh

Tiếp nối đà tăng trưởng khá của năm trước, Hà Nội đã tự tin bước sang năm 2013, dù
trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội
(GRDP) quý 1/2013 tăng 7,5%, cao hơn mức 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội đề
ra hàng loạt các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI như:
hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phân khu, các cơ chế chính sách
đồng bộ để tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư góp phần làm nâng cao chỉ số năng
lực cạnh tranh.

BMP: Vượt 37% kế hoạch lợi nhuận

Chủ tịch HUT cam kết đạt lợi nhuận 160 tỷ đồng 

Năm 2012, KQKD của BMP khá tốt với khoản LNTT cả
năm đạt 479,5 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra 37%. BMP
cũng đưa ra phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với
tỷ lệ chia cổ tức lên tới 70% (40% bằng tiền mặt và 30%
bằng cổ phiếu). Năm 2013, BMP chỉ đề ra các chỉ tiêu
doanh thu và LNTT lần lượt 1,890 tỷ đồng và 420 tỷ đồng;
cổ tức dự kiến tối thiểu 20% bằng tiền mặt. 
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Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa chính thức có văn bản đề nghị
Bộ Công Thương, đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh giá than theo lộ trình đảm bảo
cuối quý I/2013 giá than ngang bằng giá thành năm 2011 đã được kiểm toán, từ quý
III/2013 giá than sẽ bằng giá thành 2013, sau đó tiến tới theo giá thị trường như chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương đã tuyên bố: "Khi nào giá điện tăng thì giá
than mới được tăng. Giá than phải "bám" theo lộ trình tăng giá điện. Nhiều chuyên gia lo
ngại rằng, giá điện sẽ lại có lý do để tăng

Lại có lý do để tăng giá điện

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

Hà Nội quyết tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranhSacombank lên kế hoạch tăng vốn khủng

Ế 12.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu 'khủng'

NHẬN ĐỊNH  

3,737.97

7,763.68

13,485.14

Trong báo cáo đánh giá thứ hai về tình trạng mất cân bằng kinh tế vĩ mô ở các quốc gia
thành viên Liên minh châu Âu (EU), Ủy ban châu Âu (EC) nhận định Pháp, Italy và Tây
Ban Nha đang đối mặt với các vấn đề mất cân bằng kinh tế vĩ mô ngày càng trầm trọng,
trong khi Slovenia đang "tiệm cận" điểm phải thực hiện các bước đi khẩn cấp để ngăn
chặn nguy cơ bất ổn lan rộng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone). EC
đã nêu lên các mối quan ngại đối với nền kinh tế Pháp và Italia, đồng thời xếp Tây Ban
Nha và Slovenia vào danh sách những nước có thể phải đối mặt với các khoản phạt nếu
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EU trước nguy cơ mất cân bằng kinh tế nghiêm trọng

Khoản tiền mà CH Síp cần để tránh vỡ nợ đã tăng từ 17,5 tỷ euro như dự tính hồi tháng
11/2012 lên 23 tỷ euro tương đương 30 tỷ USD. Trong đó, quốc gia bị khủng hoảng tấn
công này phải chịu trách nhiệm đóng góp một phần lớn của gói giải cứu để tự đưa mình
thoát khỏi bờ vực phá sản. "Bộ ba" tài trợ (Ủy ban châu Âu, Ngân hàng trung ương châu
Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ chỉ cấp cho Síp 10 tỷ euro, trong đó IMF cấp 1 tỷ
euro, 9 tỷ còn lại lấy từ Quỹ bình ổn Khu vực đồng euro. Về phần mình, Síp phải tự tìm
kiếm 13 tỷ euro còn lại, thay vì 5,8 tỷ euro như dự kiến.
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HQC vừa thông qua các vấn đề sẽ trình ĐHĐCĐ thường
niên 2013, trong đó có đề cập đến việc phát hành riêng lẻ
180 tỷ đồng cổ phiếu để cấn trừ công nợ. Cụ thể, HQC
chào bán cho CTCP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân
Mêkông với tổng giá trị 172.5 tỷ đồng, CTCP Việt Kiến trúc
7.5 tỷ đồng. Giá phát hành dự kiến 10,000 đồng/cp. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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mang ra chào bán. Nếu như trong 4 lần gần đây, Ngân hàng Nhà nước thường bán gần
hết vàng, thì sáng nay lượng thừa lên tới một phần tư. Chào bán 52.000 lượng, các
doanh nghiệp chỉ mua 40.000. Có 21 trên 22 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia
phiên đấu thầu "khủng" sáng nay. Tuy nhiên, chỉ có 13 đơn vị mua thành công. Trong đó,
doanh nghiệp mạnh tay nhất mua 10.000 lượng, ít nhất 1.000 lượng.Phần lớn đơn vị
đăng ký mua với giá sàn. Chỉ có một vài doanh nghiệp mua cao hơn 10.000 đồng so với
giá sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
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năm 2013 dự kiến đạt 1500 tỷ đồng doanh thu, trong đó
hoạt động xây dựng chiếm phần lớn khoảng 1.250 tỷ đồng,
còn lại là hoạt động đầu tư. Lợi nhuận trước thuế dự kiến
đạt 160 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với kết quả đạt được
của năm 2012. Cổ tức dự kiến 12%. Chủ tịch HUT cam kết
là sẽ đạt được kế hoạch đề ra này, và có sở để hoàn
thành
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Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Ngân sách tăng hay giảm thu?HQC: Dự kiến phát hành 180 tỷ đồng cp để cấn nợ

Cộng hòa Síp phải cần tới 23 tỷ euro để tránh vỡ nợCHỈ SỐ +/-
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Năm 2008 khi mức thuế TNDN giảm từ 28% xuống còn 25%, tốc độ tăng thu thuế thu
TNDN cho NSNN liên tục tăng qua các năm. Theo ông Bành Quốc Tuấn phân tích: Việc
giảm thuế suất chung đã góp phần quan trọng vào thu hút đầu tư. DN trong nước thành
lập mới nhiều hơn, ĐTNN cũng nhiều hơn, tăng thu cho NSNN chứ không giảm. Ông
Nguyễn Văn Phụng, phó vụ trưởng vụ Chính sách thuế cho rằng phương án hợp lý là
đưa ra lộ trình áp dụng mức thuế suất phổ thông 20% từ năm 2016 hoặc 2017. 

62.90

3,300.16

6,369.77

Nikkei 225

(Cập nhật 16h35 ngày 12/04/2013) Trang 1

Nha và Slovenia vào danh sách những nước có thể phải đối mặt với các khoản phạt nếu
họ không điều chỉnh đường hướng. 

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, VN-Index giảm 9,8 điểm (-1,94%),
đóng cửa tại mức 494,27 điểm với khối lượng khớp lệnh tăng khá so
với hôm qua tăng 52,3 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 910,03 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,65 triệu đơn vị, tổng giá trị
tương ứng 51,28 tỷ đồng. Hầu hết các bluechip đều giảm sâu, chỉ còn
EIB và VSH giữ được đà tăng điểm, trong đó, VSH tăng trần lên 13.000
đồng/CP và còn dư bán trần 185.000 cổ phiếu. Các trụ cột như VNM,
MSN, GAS đều quay đầu giảm mạnh, VNM và MSN cùng giảm 3.000
đồng, GAS giảm 2.000 đồng và nhiều mã có mức giảm khá lớn như
CSM, HSG cùng giảm 2.000 đồng, BVH giảm 1.000 đồng, DRC giảm
1.500 đồng. Đóng cửa, VN30 giảm 7,99 điểm (-1,41%) xuống 557,77
điểm với 2 mã tăng giá, 2 mã đứng giá và 26 mã giảm giá.Top 5 cổ
phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE gồm ITA (4,3 triệu đơn vị),
VSH (2,73 triệu đơn vị), SAM (1,76 triệu đơn vị), CSM (1,68 triệu đơn
vị) và SSI (1,45 triệu đơn vị).
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Lực bán mạnh khiến các trụ đỡ sàn HNX đều mất mốc tham chiếu và
giảm khá như ACB, SHB, PVS, KLS, PVX, SCR, VND... đều giảm điểm.
Sắc đỏ lan rộng trên bảng điện tử khi có tới 145 mã giảm giá, 190 mã
đứng giá và chỉ có 63 mã tăng giá. HNX-Index đóng cửa giảm 0,76
điểm (-1,24%) xuống 60,32 điểm, khối lượng khớp lệnh khá thấp chi đạt
gần 36 triệu đơn vị, tổng giá trị đạt 294,89 tỷ đồng. Trong đó giao dịch
thỏa thuận đạt 437.765 đơn vị với tổng giá trị 6,14 tỷ đồng. Với 4 mã
tăng, 8 mã đứng giá và 18 mã giảm giá, đóng cửa giao dịch, HNX30
giảm 1,79 điểm (-1,55%) xuống 113,86 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh
khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm SHB (6,1 triệu đơn vị), PVX (3,3 triệu
đơn vị), SCR (3,21 triệu đơn vị), KLS (2,64 triệu đơn vị), SHS (2,09 triệu
đơn vị).

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại hôm nay mua vào 84 mã với tổng khối lượng
3.156.560 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất HPG và PET với
khối lượng lần lượt 443.010 cổ phiếu và 37.5.030 cổ phiếu. Bên HNX,
khối ngoại mua vào 45 mã với tổng khối lượng 751.400 cổ phiếu và bán
ra. 14 mã với khối lượng 597.500 cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào nhiều 
nhất PGS với khối lượng 269.300 cổ phiếu và bán ra mạnh nhất DBC
với khối lượng 203 700 cổ phiếu
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Trang 1

với khối lượng 203.700 cổ phiếu.BÁN 7,932,270 597,500



Sau phiên cầm máu trước đó, lực cầu đã yếu đi rõ rệt
trong phiên cuối tuần. Vn-Index để mất 9.8 điểm xuống
494.27 điểm. Ngưỡng 500 điểm tiếp tục bị đánh mất.
Đường giá tiến về dải giữa của Bollinger. 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. 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. Trường hợp xấu, Vn-Index sẽ
quay lại ngưỡng hỗ trợ 480 điểm.
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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 0.76 điểm
xuống 60.32 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. 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.  
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Cầu đuối về cuối phiên trong khi lực bán tiếp tục tăng cường đã khiến VN-Index đóng cửa phiên chiều nay trong
sắc đỏ Chỉ số giảm mạnh tới 9 8 điểm (tương đương giảm 1 94%) đứng tại mức 494 27 điểm HNX-Index đảo

THỨ HAI

15/4/2013

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,1 phần trăm đến 137,94 điểm lúc 17:29h theo giờ Tokyo, có năm
cổ phiếu giảm cho mỗi bốn tăng. Chỉ số này tăng 3.3 phần trăm trong tuần này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản
giảm 0.5 phần trăm, với khối lượng cao hơn so với trung bình 30 ngày. S & P / ASX 200 (AS51) của Úc tăng
0.1 phần trăm và chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3 phần trăm. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0.6
phần trăm và Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0.5 phần trăm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông rút lui 0,1 phần
trăm và của Trung Quốc Shanghai Composite giảm 0.6 phần trăm, kéo dài một tuần thứ ba giảm điểm, trước
khi phát hành dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào tuần tới. Cục Thống kê Quốc gia của Trung Quốc
sẽ công bố số liệu tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên ngày 15 tháng cùng với số liệu tháng cho sản xuất
công nghiệp và doanh số bán lẻ cộng với đầu tư tài sản cố định trong quý đầu tiên. Nền kinh tế lớn thứ hai thế
giới có thể tăng trưởng 8 phần trăm so với năm trước trong giai đoạn từ tháng tháng Ba.

NHẬN ĐỊNH  

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.

sắc đỏ. Chỉ số giảm mạnh tới 9,8 điểm (tương đương giảm 1,94%) đứng tại mức 494,27 điểm. HNX Index đảo
chiều để mất 0,76 điểm (tương đương 1,24%) xuống còn 60,32 điểm. Tâm lý bi quan bao trùm cả thị trường.

Không có tin xấu nào ra thêm. Vẫn là diễn biến của những cổ phiếu lớn và biến động cung - cầu làm méo mó
VN-Index. Sức mua giá cao yếu. Người mua thận trọng cao độ. Giao dịch cả phiên không ấn tượng. VN-Index
chỉ có hai lần lóe xanh ít phút ngắn ngủi sau đó rơi vào trạng thái đi ngang và giảm dần. Thời điểm mở cửa
phiên giao dịch chiều chính là lúc VN-Index hình thành đợt sụt giảm mạnh nhất, lùi về rất gần 490 điểm. Giá của
nhiều cổ phiếu bị ép giảm rất sâu. Phiên cuối tuần khép lại với dư âm bán ròng mãnh liệt của khối ngoại 3 phiên
vừa qua. Sức ép tập trung vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ngoài chuyện khiến các mã này sụt giảm mạnh, lực bán
còn khiến thị trường suy yếu về điểm số và tạo áp lực lên các cổ phiếu khác. Ngay cả những mã không bị khối
ngoại bán cũng giảm theo do nhà đầu tư lo ngại. Tâm lý thị trường đang rất bi quan. Vn-Index lại đánh mất
ngưỡng 500 điểm phần nào cũng ảnh hưởng đến tâm lý chung của nhà đầu tư. Trường hợp xấu xảy ra khả
năng VN-index sẽ quay về ngưỡng 480 điểm là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Tạm thời có thể hy vọng ngưỡng đỡ
tạm thời của chỉ số là dải giữa của Bollinger ở ngưỡng 494 điểm. Đồ thị HNX-index chưa cho tín hiệu xấu, vẫn
chưa cho xu hướng rõ ràng của thị trường. 

Xu thế giảm điểm trở lại chưa được hình thành, tuy nhiên cách thức giao dịch ở cuối phiên hôm nay làm cho
nhà đầu tư trở nên bi quan hơn khi thị trường giằng co khá lâu và chưa có thông tin vĩ mô hỗ trợ thị trường. Nhà
đầu tư thận trọng nên hạn chế giao dịch trong giai đoạn này. Đứng ngoài quan sát là lựa chọn hợp lý.

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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