
Khu kinh tế Vân Phong vừa xin UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch giảm bớt
một KCN thay vì 5 KCN như trước đây. Theo đó, KCN Bắc Cam Ranh được kiến nghị
bỏ, thay vào đó sẽ mở rộng KCN Nam Cam Ranh từ 200 ha thành 350 ha. Năm 2005,
UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch KCN Bắc Cam Ranh với quy mô 150 ha
(tại xã Cam Phúc Bắc và Cam Phúc Nam). Nhưng do điều kiện kinh tế khu vực này còn
khó khăn nên nhiều năm qua, KCN này vẫn không kêu gọi được đầu tư. Ban quản lý
Khu kinh tế Vân Phong cũng kiến nghị lập đề án chuyển đổi toàn bộ diện tích KCN Bắc
Cam Ranh phát triển thành khu dân cư và đô thị.

BMC hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến
khoáng sản, chủ yếu là các loại quặng khoáng sản titan.
Doanh thu tài chính quý 1/2013 đạt hơn 1 tỷ đồng, tăng
53% so với quý 1 năm trước, chi phí tài chính đạt 38 triệu
đồng, LNTT đạt hơn 29 tỷ đồng, giảm 2% so với quý 1
năm trước; LNST 23,84 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,6% cùng kỳ
2012. EPS quý 1/2013 đạt 1.924 đồng/cp.

Theo báo cáo thường niên mới đây của Công ty Dữ liệu StoxPlus, được phát hành tại
thị t ờ Nhật Bả à Việt N h thấ M&A Việt N 2012 iả đá kể

Năm qua PNC lỗ gần 17 tỷ đồng, cổ phiếu bị rơi vào diện
ả h bá PNC ẽ khắ h bằ á biệ há tái

Đại sứ quán Áo tại Việt Nam dự kiến tổ chức một đoàn doanh nghiệp Áo tìm hiểu cơ hội
hợp tác đầu tư tại miền Trung, trong đó có Đà Nẵng. Các lĩnh vực tiềm năng mà hai bên
có cơ hội thúc đẩy hợp tác là du lịch, phát triển hạ tầng giao thông và xử lý nước thải.
Năm 2012, nhập khẩu từ Áo vào Đà Nẵng tăng do nhập khẩu thiết bị của Áo cho việc
xây dựng tuyến cáp treo thứ 3 của Bà Nà. Hiện chỉ có 2 doanh nghiệp của Áo được cấp
phép đầu tư tại thành phố trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quản lý dự án với số vốn
đăng ký là 150.000 USD.

Áo muốn hợp tác phát triển du lịch, hạ tầng giao thông với Đà Nẵng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kiến nghị bỏ Khu công nghiệp Bắc Cam RanhGDT: Năm 2013 dự kiến lãi 30 tỷ đồng từ chuyển
nhượng khu đất Mỹ Phước 2

Nhiều biến động trên thị trường M&A tại Việt Nam

BMC: Quý I/2013 lãi gần 24 tỷ đồng

PNC: Năm 2013 thêm mảng kinh doanh ebook

Năm 2012, GDT có LNST cả năm đạt 38,3 tỷ đồng, đạt
92,5% kế hoạch sau điều chỉnh. Cổ tức chi trả cho cổ
đông vớ tỷ lệ 20%. Kế hoạch kinh doanh 2013 đã được
đề ra với các chỉ tiêu tăng nhẹ so với năm 2012. Trường
hợp chuyển nhượng được khu đất Mỹ Phước 2, LNST
của GDT năm 2013 có thể lên tới 67 tỷ đồng, tăng đột
biến 75% so với năm 2012, trong đó riêng 30 tỷ đồng là
khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Thị trường thế giới chao đảo cùng giá vàng

Lúc 6h10' ngày 16/4, giá vàng giao ngay trên Kitco đứng ở 1.354,4 USD/oz, giảm 122,6
USD so với giá chốt phiên trước đó. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 6 chốt phiên
giảm 9,3% xuống còn 1.361,1 USD/oz, phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 17/3/1980.
Trên sàn Nymex, giá dầu WTO giao tháng 5 giảm 2,58 USD, tương đương 2,8% xuống
còn 88,71 USD/thùngi. Khối lượng giao dịch cao hơn 69% so với trung bình 100 ngày.
Giá vàng, dầu và các mặt hàng khác giảm mạnh dẫn đến tình trạng bán tháo trên
TTCK, gây ra tình trạng hỗn loạn trên các TTTC
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Dow Jones 14,599.20

Thương mại Việt Lào sẽ đạt 5 tỷ USD vào năm 2020Bia Hà Nội chiếm 95% thị phần bia nội thành Hà Nội

thị trường Nhật Bản và Việt Nam cho thấy, M&A Việt Nam 2012 suy giảm đáng kể so
với năm 2011. Tổng quy mô thị trường đạt 4,9 tỷ USD với 157 thương vụ trong năm
2012. Riêng quý I/2013 đạt 643 triệu USD với 14 thương vụ. Trong khi hoạt động M&A
giữa các doanh DN trong nước không còn nóng như năm 2011, hoạt động M&A của
các nhà ĐTNN vào Việt Nam năm qua vẫn rất sôi động với tổng giá trị đạt 3,5 tỷ USD,
chiếm hơn 70% quy mô toàn thị trường

cảnh báo. PNC sẽ khắc phục bằng các biện pháp tái cơ
cấu hàng hóa, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm,
cắt giảm chi phí tiền lương .., năm tới công ty dự kiến đưa
vào hoạt động kinh doanh ebook. PNC cũng xem xét đánh
giá các khoản đầu tư liên kết nhằm đưa ra những giải
pháp giải quyết các khoản đầu tư kém hiệu quả.

Chính sách hạn chế bia rượu và thực hiện văn minh đô thị
của nhà nước cũng khiến cho việc tiêu thụ của công ty
gặp hạn chế mặc dù 95% thị phần bia tại nội thành Hà Nội
là do Habeco Trading cung cấp. Công ty trình cổ đông
phương án tổng doanh thu và thu nhập năm 2013 đạt 399
tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2012, sản lượng bia
tiêu thụ đạt 43 triệu lít. LNST 2013 của công ty dự kiến đạt
13,6 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2012. Cổ tức 2013 của
Habeco Trading dự kiến tỷ lệ 20%.
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-100.64

Yên giảm trước cuộc họp của G20

Những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Lào đã tăng mạnh,
bình quân 23%/năm; năm 2012 đạt 866 triệu USD, gấp hơn 2 lần so với năm 2008,
trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Lào tăng mạnh (53,3%), nhập siêu giảm 87,5%
so với năm 2011. Mặt hàng XK chủ yếu của Việt Nam sang Lào là sắt thép, xăng dầu,
phương tiện vận tải, phụ tùng, máy móc,...nổi bật là xăng dầu và sắt thép. Mặc dù có
mối quan hệ rất thân thiết nhưng hiện nay, hàng Việt sang Lào chỉ chiếm khoảng 16,4%
tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia này. Do đó, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất
trí đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Lào đạt 2 tỷ USD năm 2015 và
5 tỷ USD năm 2020.

CHỈ SỐ

21,672.03

2 194 85

Sáng ngày 16/4, yên giảm 0,3% xuống 126,6 JPY/EUR và giảm 0,3% so với USD xuống
97,07 JPY/USD sau khi tăng lên 95,8 JPY/USD. USD giảm 0,1% xuống 1,3046
USD/EUR. Yên giảm khi các NĐT kỳ vọng Nhật Bản sẽ vượt qua áp lực từ G20 về
những chỉ trích cố tình làm đồng yên suy yếu của nước này. Chỉ số USD đo tương quan
của đồng USD với 6 loại tiền tệ lớn khác giảm trước những dự báo về lạm phát Mỹ có
thể được kìm hãm và tăng trưởng sản xuất chậm lại. Chỉ số USD giảm 0,1% xuống
82 366 điểm

-265.86
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Nikkei 225

(Cập nhật 16h10 ngày 16/04/2013) Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

12.90 2,194.85 82,366 điểm.



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

-2.0

81

VN-Index giảm 1,95 điểm (-0,41%), xuống 478,07 điểm với 99 mã
tăng, 95 mã giảm. Tổng KLGD 58,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị
1.464,4 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đã chiếm tới gần 12
triệu đơn vị, trị giá hơn 653 tỷ đồng. GAS tiếp tục được thỏa thuận
mạnh trong phiên chiều với 3,85 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng
tiếp trong phiên chiều, nâng tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận lên
7,85 triệu đơn vị, trị giá 423,9 tỷ đồng. DHG và VNM đóng góp gần
1,6 triệu đơn vị và hơn 0,45 triệu đơn vị, tương đương giá trị 128 tỷ
đồng và hơn 58 tỷ đồng. Top 3 mã thanh khoản không có thay đổi so
với phiên sáng, đứng đầu vẫn là ITA với hơn 3,5 triệu đơn vị; sau đó
là VIP với gần 1,8 triệu đơn vị, cuối cùng là REE với gần 1,7 triệu đơn
vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

99

THỨ TƯ
17/04/2013

58,211,457

1,464.41

95

478.07

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Tích cực hơn sàn HOSE, với sự giúp đỡ của nhóm HNX30 khi đồng
loạt lên tham chiếu và trên tham chiếu, chỉ còn 3 mã giảm là ACB,
VCG và DCS, chỉ số HNX-Index đã đảo chiều tăng điểm thanh công.
Kết thúc phiên 16/4, HNX-Index tăng 0,32 điểm (+0,54%), lên 59,19
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 32 triệu đơn vị, tương đương giá
trị 242,17 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp không
nhiều với 0,85 triệu đơn vị, trị giá 7,5 tỷ đồng. Với 15 mã tăng 3 mã
giảm, 11 mã đứng giá khi đóng cửa phiên giao dịch, HNX30-Index
tăng 0,57 điểm (+0,52%), lên 111,06 điểm. Ba mã SHB, SCR và PVX
vẫn là 3 mã có thanh khoản tốt nhất với hơn 6,4 triệu đơn vị, gần 4,4
triệu đơn vị và hơn 2,9 triệu đơn vị được khớp.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, VCB giữ được đà tăng tốt với mức tăng 2,56%, lên 28.000
đồng/cổ phiếu nhờ lực đỡ từ nhà đầu tư nước ngoài khi họ mua vào
321.180 cổ phiếu VCB, chiếm hơn 54% tổng khối lượng khớp của mã
này. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua vào mạnh các mã PET (271.100
cổ phiếu), DPM (258.740 cổ phiếu), HPG (229.480 cổ phiếu)… Bên
HNX nhà đầu tư nước ngoài mua vào 483.800 đơn vị, đồng thời bán
ra 125.900 đơn vị.

483,800

59.19

Trang 2



Sau nhiều phiên liên tiếp tháo chạy thì người cầm cổ đã
bình tĩnh hơn. Cung cầu đã tạm thời cân bằng. Đóng
cửa, Vn-index chỉ còn để mất 1.95 điểm xuống 478.07
điểm. Trong phiên có lúc chỉ số đã để mất hơn 13 điểm
xuống 466.17 điểm. Lực cầu bắt đáy đã tham gia một
phần, tuy không giúp sắc xanh quay lại bảng điện tử
nhưng phần nào cho thấy cầu giá thấp là có. Đường
MACD tiêp tục gia tăng khoảng các với đường tín hiệu
và tạo phân kỳ âm với đường giá cho xu thế giảm điểm
của thị trường. RSI và MFI tạm ngưng lại sau nhiều
phiên giảm liên tiếp. STO vẫn nằm trong vùng quá bán
cho thấy khả năng thị trường sẽ có hồi phục kỹ thuật
trong một vài phiên tới. Khả năng thị trường sẽ test lại
ngưỡng hỗ trợ 480 điểm trong phiên tới. Giao dịch sẽ
giằng co trong biên độ hẹp.

THỨ TƯ
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Diễn biến tích cực hơn sàn hose ở ít phút cuối. HNX-
index đóng cửa với sắc xanh, ghi được 0.32 điểm lên
59.19 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước
với giá trị giao dịch đạt 242.17 tỷ đồng. Số mã xanh
chiếm ưu thế so với mã đỏ với 115 mã tăng giá, 67 mã
giảm giá. Cầu vào không thực sự mạnh mẽ nhưng đã
duy trì suốt trong nhịp giảm của phiên kéo chỉ số lên từ
từ. Sau phiên rơi khỏi dải Bollinger trước đó, phiên nay
ghi nhận sự phục hồi kỹ thuật tuy nhiên phục hồi không
đáng kể. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới
mở đường cho xu thế giảm điểm. Tuy nhiên MACD vẫn
đi ngang cùng đường tín hiệu chưa cho xu thế rõ ràng.
Tạm thời ngưỡng hỗ trợ 59 điểm là ngưỡng tâm lý cho
thị trường. Tuy nhiên chưa có cơ sở để đảm bảo
ngưỡng này không bị xuyên thủng lần nữa. Phiên tới,
đường giá sẽ test lại ngưỡng này. Biến động giằng co là
xu hướng chủ đạo. 

62 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm

495 điểm

YếuYếu 57 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, hôm nay cả 2 sàn mới ghi nhận lực phục hồi đáng kể, tuy không thực sự
bứt phá về chỉ số nhưng phần nào cũng giúp tâm lý nhà đầu tư cân bằng và thị trường tạm ngưng đà giảm Cả
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Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm sau khi số liệu Trung Quốc cho thấy tăng trưởng kinh tế trong quý I/2013
nước này thấp hơn dự báo. Chỉ số Dow Jones giảm 1,79%, tương đương 256,86 điểm, xuống 14.599,20 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 2,30%, tương đương 36,49 điểm, xuống 1.552,36 điểm, mức giảm lớn nhất kể từ ngày
7/10. Chỉ số Nasdaq giảm 2,38% với 78,46 điểm, kết thúc giao dịch tại 3.216,49 điểm. Chứng khoán Mỹ giảm
mạnh sau khi số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết tăng trưởng nước này trong quý
I/2013 là 7,7%, thấp hơn mức dự báo 8% của các chuyên gia và 7,9% trong quý IV/2012. Ngoài ra, Chủ tịch
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi trong bài phát biểu ngày 15/4 nói rằng chính sách tiền tệ
không thể giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng nợ và do vậy chính phủ buộc phải cải cách cơ
cấu. 

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.

bứt phá về chỉ số nhưng phần nào cũng giúp tâm lý nhà đầu tư cân bằng và thị trường tạm ngưng đà giảm. Cả
2 chỉ số đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-Index để mất 0.41% xuống 478.07 điểm, thì HNX-Index lấy lại được
sắc xanh, tăng 0.54% lên 59.19 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

Thị trường đã có nhiều phiên giảm điểm liên tiếp một phần ảnh hưởng sụt giảm của thị trường chứng khoán thế
giới, một phần nữa do tình trạng call margin xảy ra khi khá nhiều mã giảm hết biên độ. Khi không có thông tin vĩ
mô hỗ trợ, cộng hưởng các yếu tố đó làm cho hoạt động bán ra trở nên dứt khoát hơn. Lực cầu ở các phiên
trước là có, nhưng khá rời rạc không đủ tạo nên đợt phục hồi nào đáng kể trong phiên. Chỉ đến phiên hôm nay,
khi giá giảm thêm vài phần trăm nữa, lực cầu mới tham gia nhiều hơn cộng thêm lực cung tạm thời giảm bớt do
giá tạm thời đủ rẻ đã giúp cả 2 sàn có phiên phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên lực phục hồi này chỉ giúp tâm lý tạm
thời cân bằng được 1-2 phiên, và liệu khi lực cầu sụt giảm trong các phiên tới thì người bán có quay lại và dũng
cảm cắt lỗ không. Áp lực bán trong đợt đóng cửa trên HSX không có gì đặc biệt, nhưng số liệu cuối ngày vẫn
cho thấy khối ngoại lại bán ra mạnh ở các cổ phiếu lớn. Các cổ phiếu bị bán nhiều cũng là BVH, GAS, HAG,
MSN, STB, VCB, VIC. Yếu tố giao dịch của khối ngoại cũng tác động khá lớn tới tâm lý chung của thị trường.
Cầu ở giá tham chiếu và giá xanh đã yếu đi cho thấy nhà đầu tư vẫn rất thận trọng. Thị trường tạm lấy được cân
bằng, tuy nhiên phiên tới nếu giá phục hồi khả năng lực bán sẽ quay lại. 

Vn-Index tạm thời vẫn ở gần ngưỡng tâm lý 480 điểm, với HNX-Index là ngưỡng 59 điểm. Ngưỡng này sẽ là
ngưỡng giúp nhà đầu tư tạm lấy lại cân bằng trong 1-2 phiên. Dự kiến giao dịch sẽ giằng co trong biên độ hẹp
trong phiên tới nếu cầu không bứt phá thì xu thế giảm điểm sẽ được tiếp diễn. 

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

Trang 4

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.


