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Đánh giá môi trưởng kinh tế năm 2013 tiếp tục khó khăn
nên PXT chỉ đề ra kế hoạch kinh doanh khiêm tốn trong
năm 2013. Cụ thể: chỉ tiêu sản lượng 660 tỷ đồng, giảm
50 tỷ đồng so với năm 2012. Doanh thu thuần tăng 20 tỷ
đồng, đạt 620 tỷ đồng và LNST chỉ tăng nhẹ, đạt 7 tỷ và
5.52 tỷ đồng. Theo đó, tổng mức đầu tư dự kiến của công
ty trong năm 2013 sẽ là 41.42 tỷ đồng, thay vì chỉ có 1.52
tỷ đồng như ở năm 2012.
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Ngày 16/4, tại TPHCM, Tập đoàn bán hàng trực tiếp Amway (Mỹ) công bố kế hoạch
xây nhà máy thứ 2 tại Việt Nam nhân lễ kỷ niệm 5 năm thành lập. Nhà máy dự kiến
khởi công cuối năm 2013, đặt tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II của Bình
Dương. Dự kiến, năm 2015, nhà máy sẽ chính thức vận hành, với công suất khoảng
200 triệu USD giá trị sản phẩm/năm. Vốn đầu tư ban đầu của nhà máy này là 14,8 triệu
USD. Dự án này thể hiện cam kết đầu tư lâu dài của Amway tại Việt Nam, nơi hiện nay
chiếm hơn 30% thị phần bán hàng trực tiếp của Công ty.

Amway xây nhà máy 20 triệu USD tại Việt Nam

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dự án lọc dầu 28 tỷ USD: Yêu cầu chủ đầu tư giải trìnhPXT: Dè dặt với kế hoạch kinh doanh 2013

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

Gentraco đăng ký bán 600 nghìn cổ phiếu GFC

GSP góp thêm 25.5 tỷ vào Công ty Nhật Việt

Theo đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT), dự án nhà máy lọc hóa dầu sẽ
được xây dựng trên diện tích 2.000 ha tại khu kinh tế Nhơn Hội, công suất dự kiến
660.000 thùng dầu thô/ngày (khoảng 30 triệu tấn/năm) với tổng vốn đầu tư ước tính
khoảng 28 tỷ USD. Nguồn dầu thô của nhà máy sẽ được nhập khẩu 45% từ Trung
Đông, 25% từ châu Phi và 35% còn lại từ Nam Trung Mỹ. Nhà máy sẽ sản xuất khoảng
11 sản phẩm lọc dầu bao gồm khí hóa lỏng, xăng 92, 95, Jet A1, dầu DO, LLDPE, Poly-
propylene, DEG... Ngày 11/4, Bình Định yêu cầu PTT giải trình một số nội dung về siêu
dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

CTCP Gentraco đã bán hơn 830 nghìn cổ phiếu GFC,
giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 3,32 triệu đơn vị,
chiếm 39,21% vốn. Từ ngày 18/4 - 14/5, Gentraco đăng
ký bán 600 nghìn cp. Nếu thành công, CTCP Gentraco sẽ 
giảm lượng cổ phiếu nắm giữ còn 2,72 triệu đơn vị,
tương đương 32% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo
phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trong quý I/2013 tỉnh Hải Dương thu hút thêm 28,6 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài
(FDI), bằng 62% so với cùng kỳ 2012, 247 dự án FDI đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới với tổng vốn đăng ký đạt 5 694 tỷ USD Trong đó tổng vốn FDI thực

Ngày 15/04, GSP đã chấp thuận phương án tăng vốn
điều lệ của CTCP Vận tải Nhật Việt thêm 50 tỷ đồng.
Trong đó GSP góp 25 5 tỷ đồng tương đương 51% vốn
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Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch hàng hóa xuất
nhập khẩu của cả nước trong tháng 3/2013 đạt 22,6 tỷ USD, tăng 57,1% so với tháng
trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 11,03 tỷ USD, tăng 54,3% và nhập khẩu đạt
11,57 tỷ USD, tăng 59,9%. Như vậy, tính riêng trong tháng 3, cả nước nhập siêu
khoảng 540 triệu USD, gần gấp đôi so với con số 300 triệu USD ước tính trước dó.
Trong cả 3 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu khoảng 270 triệu USD. Trong đó,
tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,76 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ; tổng kim
ngạch nhập khẩu đạt 29,49 tỷ USD, tăng 17,7% so với kết quả thực hiện của 3 tháng
năm 2012.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,756.78

Nhập siêu 540 triệu USD trong tháng 3TTP: Hạ thấp kế hoạch lợi nhuận vì lo sợ cạnh tranh
gay gắt

thổ trên thế giới, với tổng vốn đăng ký đạt 5,694 tỷ USD. Trong đó, tổng vốn FDI thực
hiện đạt khoảng 2.505,9 triệu USD, chiếm 44% tổng vốn đăng ký. Hải Dương đứng thứ
10 trong tổng số 63 tỉnh thành phố của Việt Nam về thu hút FDI. 5 đối tác đầu tư lớn
nhất vào Hải Dương bao gồm: Malaysia với 2,263 tỷ USD; Nhật Bản 851,862 triệu
USD; Hồng Koong 680,062 triệu USD; Đài Loan với 617,062 triệu USD và Samoa với
355,669 triệu USD.

Trong đó GSP góp 25.5 tỷ đồng, tương đương 51% vốn
điều lệ. Nguồn vốn góp từ vốn chủ sở hữu của GSP.
HĐQT cũng chấp thuận cho Nhật Việt đầu tư 1 tàu vận
tải LPG trọng tải 5,000-7,500 DWT, không quá 15 tuổi đối
với tàu treo cờ nước ngoài hoặc dưới 20 tuổi đối với tàu
treo cờ Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự kiến 210 tỷ đồng.

Lo ngại về việc đối thủ nước ngoài đưa nhà máy bao bì đi
vào hoạt động trong năm 2013 sẽ ảnh hưởng đến hoạt
động kinh doanh, nên TTP đã đề ra kế hoạch khá thận
trọng. Với chỉ tiêu doanh thu 1,600 tỷ đồng, tăng gần 7%
so với mức thực hiện của năm 2012 và LNTT giảm 9%
xuống còn 50 tỷ đồng. Đặc biệt, cổ tức cũng giảm xuống
15% dù trước đó tại BCTN 2012 công ty vẫn ghi nhận kế
hoạch lợi nhuận và cổ tức 2013 lần lượt là 55 tỷ đồng và
20%.
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Indonesia đối mặt nguy cơ tăng thâm hụt ngân sách
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Vàng thổi bay 560 tỷ USD của các NHTW

Chính phủ Indonesia trong kế hoạch NSNN năm nay đã dành tới 274.700 tỷ rupiah cho
trợ giá năng lượng (ngành điện 80.900 tỷ rupiah, nhiên liệu 193.800 tỷ rupiah với tổng
khối lượng là 46 triệu kilôlít). Theo bà Anny Ratnawati, lượng tiêu thụ nhiên liệu được
trợ giá có thể lên tới 53 triệu kilôlít, nên cần phải có chính sách phù hợp để hạn chế
tiêu thụ nhiên liệu được trợ cấp, nếu không thâm hụt ngân sách sẽ tăng vượt quá mục
tiêu đã đề ra và nước này sẽ không hoàn thành mục tiêu thâm hụt ngân sách năm nay
ở mức 1,65% GDP.

Hiện nay, giá trị của số vàng mà các NHTW và Quỹ tiền tệ quốc tế đang nắm giữ đã
sụt giảm từ mức cao kỷ lục 1.960 tỷ USD xuống chỉ còn 1.400 tỷ USD. Giới đầu tư
đang bán vàng với tốc độ nhanh nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Đợt giảm giá vừa
qua khiến giá trị số vàng dự trữ tại các NHTW trên toàn thế giới sụt giảm 560 tỷ USD.
Theo Hội đồng vàng thế giới, các NHTW là bộ phận thua lỗ lớn nhất bởi họ sở hữu
tổng cộng 31.694,8 mét tấn, tương đương với 19% sản lượng vàng của toàn thế giới. 

(Cập nhật 16h30 ngày 17/04/2013)

2,193.80-1.05Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 5,92 điểm (+1,24%) tạm đứng ở mức 483,99 điểm.
Tổng KLGD đạt trên 30 triệu đơn vị, tương đương tổng giá trị 507,95
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,67 triệu đơn vị, tổng giá
trị giao dịch tương ứng 52,76 tỷ đồng. Với 4 mã giảm giá, 7 mã đứng
giá và 19 mã tăng giá, đóng cửa phiên giao dịch, VN30 tăng 5,82
điểm (+1,08%) lên 543,99 điểm. MSN tăng mạnh gần chạm trần với
mức tăng 6.000 đồng (+5,45%), lên 116.000 đồng/CP, VNM tăng
3.000 đồng (+2,48%), lên 124.000 đồng/CP, PNJ và DQC cùng tăng
700 đồng, STB, FPT và CII cùng tăng 500 đồng, còn lại các mã khác
có mức tăng từ 100 đồng đến 300 đồng. Trong khi đó, các mã giảm
giá có DPM, EIB, HSG và VSH; các mã đứng giá gốm GMD, MBB,
PVD, PVF, SBT, VIC, HPG. VIS vẫn giữ được mức giá trần 10.500
đồng/CP, Giao dịch chiều chỉ khớp thêm được hơn 7.000 cổ phiếu và
còn dư mua trần 160.000 cổ phiếu. SJS được giao dịch trở lại từ
ngày 11/4 và đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp. Đóng cửa, SJS
tăng 1.000 đồng lên 15.900 đồng/CP với dư mua trần 3.650 cổ phiếu
và dư bán trống sàn

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, Khối ngoại mua vào 79 mã với tổng khối lượng 3.069.640
cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất HQC với khối lượng
350.000 cổ phiếu. Bên HNX nhà đầu tư nước ngoài mua vào 40 mã
với tổng khối lượng 565.500 cổ phiếu và bán ra 10 mã với khối lượng
145.600 cổ phiếu.
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và dư bán trống sàn

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Lực cầu chưa quay trở lại với nhóm cổ phiếu lớn khiến chỉ số HNX-
Index vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Toàn sàn có 99 mã tăng giá, 226
mã đứng giá, 73 mã giảm giá. Đóng cửa, HNX-Index giảm 0,24 điểm
(-0,41%) xuống 58,95 điểm. Giao dịch trên sàn HNX khá ảm đảm,
khối lượng giao dịch ở mức thấp, chỉ đạt 18,54 triệu đơn vị, tương
ứng tổng giá trị gần 143,49 tỷ đồng. DCS tăng trần và các mã ICG,
AAA, PVI, NTP nhích nhẹ trên mốc tham chiếu, trong khi đó ACB vẫn
giảm 300 đồng về giá 15,800 đồng/CP, PVC, PVX, VCG duy trì sắc
đỏ và SBH đứng ở mức tham chiếu. Đóng cửa giao dịch, HNX30
giảm 0,93 điểm (-0,84%) xuống 110,13 điểm với 5 mã tăng giá, 11
mã giảm giá, 13 mã đứng giá và 1 mã không giao dịch. SHB là cổ
phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX với khối lượng giao dịch
3,54 triệu đơn vị. Tiếp đó là SCR (2,3 triệu đơn vị), PVX (1,2 triệu
đơn vị) và SHS (hơn 1 triệu đơn vị).
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Ngưỡng 480 điểm tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ khi
cuối phiên Vn-Index đóng cửa ở mức giá cao nhất trong
phiên lên 483.99 điểm. Nhóm cổ phiếu Bluechips là
động lực chính giúp nâng đỡ chỉ số. Thanh khoản tiếp
tục sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.
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.
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Diễn biến không mấy tích cực, thị trường tiếp tục vận
động trong kênh đi ngang quanh ngưỡng 59 điểm. Đóng
cửa với sắc đỏ, HNX-index để mất 0.41% xuống 58.95
điểm. Thanh khoản sụt giảm khá so với phiên trước, giá
trị giao dịch chỉ đạt 143.48 tỷ đồng. Đường giá chưa
chui vào trong dải Bollinger, vẫn tiếp tục bám ngoài dải
cùng với việc dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía
dưới ủng hộ 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
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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 phiên chững lại đà giảm trước đó, cả 2 sàn hôm nay trở lại với quỹ đạo giằng co với giao dịch thận trọng
bao trùm Nhờ nỗ lực đẩy lên ở nhóm cổ phiếu bluechips là MSN VNM và BVH đã giúp chỉ số vượt được

THỨ NĂM

18/4/2013

Chứng khoán châu Á tăng lần đầu tiên trong ba ngày khi chỉ số xây dựng nhà mới tại Mỹ tăng hơn dự báo, Quỹ
Tiền tệ quốc tế nâng dự báo tăng trưởng của Nhật Bản và đồng yên suy yếu. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình
Dương (MXAP) tăng 0,7% lên 137,35 lúc 15h:17ph theo giờ Tokyo. Tính từ đầu năm chỉ số này tăng 5,5 % khi
ngày hôm qua giữa lúc có dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang hồi phục và khi chứng khoán Nhật Bản tăng do dự
đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thúc đẩy kích thích kinh tế. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (NKY)
tăng 1.2 %, phục hồi từ mức giảm dài nhất trong ba tháng. Chỉ số NZX 50 của New Zealand và S & P / ASX 200
Index của Úc đều tăng 1.1 %. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,4 %, chỉ số Straits Times của Singapore
tăng 0.2 % và số Taiex của Đài Loan tăng 0,1%. Của Trung Quốc Shanghai Composite giảm 0,1%. Chỉ số Kospi 
của Hàn Quốc tăng 0,1. Các nhà đầu tư lớn nhất của Hàn Quốc đang mua cổ phiếu hơn bao giờ hết vào thời
điểm mối quan hệ với Bắc Triều Tiên xấu đi, bị thu hút bởi các cổ phiếu với giá rẻ nhất kể từ năm 2007. Tổ chức
trong nước đã mua ròng 2.2 nghìn tỉ uôn  (tương đương 1.97 tỷ USD).

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.

bao trùm. Nhờ nỗ lực đẩy lên ở nhóm cổ phiếu bluechips là MSN, VNM và BVH đã giúp chỉ số vượt được
ngưỡng 480 điểm. Đóng cửa VN-Index tăng 1.24% lên 483.99 điểm. Diễn biến trái chiều về cuối phiên, HNX-
Index lại để mất 0.41% xuống 58.95 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn tiếp tục sụt giảm.

Ngay từ những phút đầu phiên giao dịch hết sức mờ nhạt với xu hướng không mấy tích cực. Người bán dường
như không muốn bán chỉ treo giá cao chờ, người mua cũng không nhiệt tình mua giá tham chiếu và giá xanh
mà tập trung ở giá đỏ. Quán tính tăng đầu phiên không đủ kéo dài, chỉ số sớm quay đầu giảm điểm ngay sau
đó. Sàn Hose chỉ thực sự quay lại sắc xanh ở những phút cuối buổi chiều khi nhóm cổ phiếu Bluechip lại là
nguyên nhân giúp chỉ số tăng như BVH, MSN, VNM…Khối ngoại tham gia vào phiên nay sụt giảm so với phiên
trước với khối lượng mua vào đạt hơn 3.3 triệu đơn vị và bán ra hơn 2.3 triệu đơn vị. Trong đó khối ngoại mua
vào MSN nhiều nhất với giá trị đạt 15.7 tỷ đồng chiếm hơn 16% giá trị mua vào. Nhìn chung phiên nay vẫn là
phiên biến động nghe ngóng của cả 2 bên cung và cầu để test lại ngưỡng hỗ trợ. Nếu không có nâng đỡ ở
nhóm cổ phiếu lớn, khả năng thị trường sẽ tiếp tục đuối sức đến cuối phiên do cầu yếu chứ không xuất phát từ
cung. Bên HNX giảm điểm nguyên nhân chủ yếu từ cổ phiếu ACB khi để mất 300 đồng/cp xuống 15.8 nghìn
đồng/cp. Tạm thời cả 2 chỉ số vẫn vận động quanh ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục giằng co trong 1-2 phiên tới.

Tạm thời ngưỡng hỗ trợ 480 điểm với VN-Index và 59 điểm với HNX-Index là ngưỡng nâng đỡ tâm lý cho nhà
đầu tư. Tuy nhiên, sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, đà phục hồi kỹ thuật được đánh giá là khá nhẹ này cho
thấy tâm lý thận trọng của người cầm tiền và giao dịch giằng co này không thể diễn ra quá lâu nếu cầu tiếp tục
suy yếu. Khả năng xảy ra đợt sụt giảm tiếp theo với xác suất cao. Nhà đầu tư bán nên ra ở nhịp phục hồi kỹ
thuật trong các phiên kế tiếp. 

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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