
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định đến 2014 sẽ cố phần hóa, bán 25% vốn tại các
cảng biển cấp 1 như Cảng Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Sài Gòn... Đây được xem
là giải pháp mạnh nhằm đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư vào phát triển hệ thống
cảng biển, qua đó giảm bớt đầu tư của nhà nước để dành vốn cho các lĩnh vực thiết
yếu hơn. Điều này cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cảng biển, hỗ trợ
tiến trình tái cơ cấu ngành Hàng hải, bù đắp các khó khăn cho lĩnh vực vận tải biển hiện
nay. Tiến trình cổ phần hóa các cảng biển lớn vẫn còn rất nhiều việcphải làm như định
giá tài sản DN, quyết toáncác dự án sử dụng vốn ODA, giải quyết lao động dôi dư... 

Năm 2012, công ty đang đứng thứ 2 về thị phần môi giới
trên HSX, doanh thu về môi giới đạt 18,6 tỷ đồng. trong
năm 2013, SSI đặt mục tiêu trở lại vị trí số 1 về thị phần
môi giới tại Sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX),
duy trì thị phần môi giới trong top 10 tại Sàn giao dịch
chứng khoán Hà Nội (HNX) và dẫn đầu thị phần môi giới
nước ngoài với tỷ trọng trên 30%.

ấ ế ế ấ ắ ấ ầế

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, việc phá giá đồng tiền không có lợi cho tổng thể nền
kinh tế, do Việt Nam vẫn đang là nước nhập siêu và ít nhất phải nhập siêu trong 5 năm
tới. Tỷ giá ổn định là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và tỷ giá chỉ nên biến động trong
khoảng 1-2%. Tỷ giá năm 2013 sẽ tăng không quá 2%. Các DN có nguồn thu ngoại tệ
từ xuất khẩu hiện vẫn được vay ngoại tệ để tiết giảm chi phí (so với tiền đồng để hỗ trợ
cho các DN xuất khẩu thời gian tới các ngân hàng sẽ đưa lãi suất cho vay USD về mức
4-5%/năm.

Thống đốc NHNN: Phá giá đồng tiền không có lợi cho tổng thể nền kinh tế

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Thủ tướng chỉ đạo: "Khẩn trương cổ phần hóa cảng biển lớn"Vào rổ cổ phiếu HNX30, FLC, SHS kỳ vọng thanh
khoản tốt hơn

Phát triển công nghiệp ô tô giai đoạn mới

SSI đặt mục tiêu trở lại vị trí số 1 về môi giới tại HSX
trong năm 2013

Cao su Sao Vàng lên kế hoạch lãi 65 tỷ đồng năm
2013

HNX vừa công bố danh sách cổ phiếu của chỉ số HNX30,
được áp dụng từ ngày 1/5/2013 với 2 cổ phiếu mới vào rổ
HNX30 là FLC và SHS. Trong 9 tháng gần đây, 50%
KLGD toàn thị trường tập trung vào nhóm HNX30, đến
tháng 3/2013, HNX 30 chiếm đến 76,04% khối lượng giao
dịch toàn HNX. việc trở thành thành phần của bộ chỉ số
HNX30 sẽ làm cho thanh khoản của 2 cổ phiếu này tăng
hơn nữa.

THỨ HAI
22/04/2013

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

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

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. 
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UNDP: Dự báo GDP của Việt Nam năm 2013 sẽ đạt mức 5,5%Masan chi tiếp khoảng 12 triệu USD mua lại Pybeco?

Công suất thiết kế sản xuất, lắp ráp của các DN sản xuất ô tô cả nước hiện đạt gần
500.000 xe/năm, cùng với hơn 200 DN tham gia sản xuất linh kiện, phụ tùng cung
cấp.Tuy đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15 – 18%/năm, nhưng thị trường ô tô trong
nước vẫn được đánh giá là còn nhỏ bé so với sản lượng thực tế khoảng 100.000
xe/năm. Các nhà hoạch định đã phân tích các phân khúc xe trên thị trường Việt Nam.
Theo đó, xe 5 chỗ và xe tải đang là 2 phân khúc chủ đạo, tỷ trọng và doanh số luôn dẫn
đầu thị trường.

Kế hoạch doanh thu của công ty năm 2013 là 1.286 tỷ
đồng, tăng 200 tỷ đồng so với năm 2012, giá trị sản xuất
công nghiệp đạt 375 tỷ đồng. LNTT dự kiến 65 tỷ đồng,
tăng 1,6 tỷ đồng trong năm 2012. Năm 2012, SRC dự định 
chia cổ tức tỷ lệ 12,5% bằng tiền mặt và 12,5% được trả
bằng cổ phiếu. Năm 2013, công ty dự kiến tỷ lệ cổ tức là
15% bằng tiền mặt. 

Việc chi 252 tỷ VNĐ để mua lại một công ty bia thông qua
các công ty con đã được Masan nhắc đến trong BCTC
kiểm toán năm 2012. Công ty bia được nhắc đến trong
BCTC của Masan là Công ty Bia & Giải khát Phú Yên
(PYBECO) có công suất sản xuất 50 triệu lít/ năm. Giá trị
giao dịch ước tính khoảng 12 triệu đô la, bao gồm các
khoản nợ. Việc thương thuyết mua lại công ty bia vẫn
đang diễn ra và chưa có kết quả cuối cùng.
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Tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4,9% trong quý I vừa qua, trong khi quý IV/2012 chỉ
số này đạt 5,4%. UNDP dự báo, nền kinh tế Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vào 6
tháng cuối năm và cả năm 2013 sẽ đạt mức 5,5%. UNDP cho rằng, điều này sẽ còn
phụ thuộc nhiều vào khả năng khôi phục lòng tin vào nền kinh tế thông qua kiểm soát
được mức lạm phát, khắc phục được lỗ hổng trong ngành ngân hàng và tái cơ cấu các
doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả như chỉ thị của Chính phủ thông qua tháng
2/2013. Nếu như năm 2012 tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam là 9% thì đến tháng 2/2013 con
số này đã được NHNN công bố chỉ còn 6%.
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Áp lực từ nguồn cung giá thấp về cuối phiên chiều khiến chỉ số VN-
Index giảm sâu hơn. Hàng loạt các bluechip giảm mạnh khiến VN30
giảm 11,55 điểm (-2,12%) xuống 532,44 điểm. Trong đó, MSN đầu
giờ đứng ở giá tham chiếu, chốt phiên sáng giảm 5.000 đồng và đóng
cửa phiên giao dịch hôm nay giảm 6.000 đồng. BVH cũng giảm gần
chạm sàn với mức giảm 2.700 đồng xuống 45.000 đồng/CP, VNM
giảm 1.000 đồng, DPM giảm 1.800 đồng, PVF chạm sàn 8.400
đồng/CP với lượng dư mua sàn hơn 51.000 cổ phiếu… Kết thúc phiên 
giao dịch, VN-Index giảm 10,78 điểm (-2,23%), tạm đứng ở mức
473,21 điểm. KLKL tăng 28,4% so với hôm qua đạt 38,52 triệu đơn vị,
tương ứng tổng giá trị 681,8 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận
đạt gần 3,3 triệu đơn vị với tổng giá trị 75,06 tỷ đồng.Đáng chú ý nhất
là DQC. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp cổ phiếu này giữ được đà tăng
điểm khá tốt được xem là ngôi sao sáng nhất hiện tại với 3 phiên tăng
điểm liên tục. Đóng cửa, DQC tăng 1.300 đồng lên 28.100 đồng/CP
với KLKL hơn 195.000 đơn vị. 4 cổ phiếu có KLGD đạt trên 1 triệu
đơn vị gồm ITA CTG KBC và REE

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Dưới áp lực nguồn cung khá lớn, hầu hết các trụ đỡ sàn HNX đều
mất mốc tham chiếu và giảm giá, còn một vài cổ phiếu duy trì được
mốc tham chiếu như TH1, PVV, BCC, DCS và 2 mã trên giá tham
chiếu và IDJ và NVB. Lực khá yếu khiến chỉ số HNX-Index không thể
vượt qua được mốc tham chiếu. Sắc đỏ lan rộng toàn bảng điện tử
khi có tới 130 mã giảm giá, 208 mã đứng giá và chỉ 60 mã tăng giá.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4, HNX-Index giảm 0,59 điểm (-
1%) xuống 58,36 điểm. KLGD khá thấp chỉ hơn 30,43 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng với tổng giá trị 214,58 tỷ đồng. Giao dịch thỏa
thuận đạt khối lượng 3.532.811 cổ phiếu với tổng giá trị 11,88 tỷ
đồng, trong đó APG và PFL vẫn là hai cổ phiếu giao dịch thỏa thuận
lớn nhất lần lượt đạt 1,97 triệu đơn vị và 1 triệu đơn vị. Hai cổ phiếu
có KLGD lớn nhất thị trường là SHB và SCR với KLKL lần lượt đạt
5,86 triệu đơn vị và 4,17 triệu đơn vị. Đóng cửa giao dịch, SHB giảm
100 đồng xuống 6.500 đồng/CP và SCR giảm 300 đồng xuống 6.600
đồng/CP. 4 cổ phiếu khác có KLGD trên 1 triệu đơn vị: PVX, SHS,

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 83 mã trên sàn HOSE với tổng khối
lượng 3.556.020 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất HPG và
HAG với khối lượng lần lượt 295.590 cổ phiếu và 267.090 cổ phiếu. .
Bên HNX, khối ngoại giao dịch tương đối yếu khi mua vào 33 mã với
khối lượng 940.600 đơn vị và bán ra 23 mã với khối lượng 424.900
đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất cổ phiếu SHB và PGS với
khối lượng 120.500 đơn vị và 116.200 đơn vị, bán ra mạnh nhất cổ
phiếu PVI với khối lượng 103 000 đơn vị

940,600

58.36

Trang 2
phiếu PVI với khối lượng 103.000 đơn vị. 
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Sau một phiên phục hồi ngắn ngủi, Vn-Index đã tiếp tục
giảm điểm trong phiên hôm nay. Đóng cửa Vn-Indexđể
mất tới 10.78 điểm xuống 473.21 điểm. Thanh khoản
thay đổi không đáng kể với giá trị giao dịch đạt chưa tới
700 tỷ đồng. Đường MACD tiếp tục gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu cho xu thế giảm điểm hiện hữu.
Cùng với đó dải Bollinger cũng mở rộng xuống phía
dưới ủng hộ xu thế giảm. Một loạt các chỉ báo như MFI,
RSI và Momentum cũng giảm mạnh tiến về vùng quá
bán. Dự báo phiên giao dịch tới, chỉ số sẽ tiến về
ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng 460 điểm. 
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Giao dịch theo xu hướng tiêu cực cả phiên,đóng cửa
HNX-Index để mất 0.59 điểm xuống 58.36 điểm. Thanh
khoản cũng xuống mức thấp với giá trị giao dịch đạt hơn
200 tỷ đồng. Các tín hiệu giảm điểm tiếp tục được phát
đi từ các chỉ báo kỹ thuật. Đường MACD bắt đầu thoát
khỏi xu thế đi ngang, cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Bên cạnh đó, dải Bollinger cũng vẫn mở rộng xuống
phía dưới với độ dốc ngày càng lớn. Đường giá vẫn
bám sát bên ngoài dải dưới này và chưa có cơ hội phục
hồi vào trong dải. MFI và RSI cũng giảm mạnh, ủng hộ
xu thế giảm điểm. Phiên giao dịch tới, chỉ số này test
ngưỡng hỗ trợ 57 điểm, nếu không giữ được, HNX-
Index có thể tiến về ngưỡng xa hơn là 55 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 tăng 0,5% lên 136,43 điểm cuối giờ chiều nay tại Tokyo, đảo ngược
chiều giảm 0,3% trước đó. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 vượt mốc 13.300 điểm sau khi Bộ trưởng Tài chính
Nhật Bản Taro Aso hôm nay (19/4) cho biết các nhà hoạch định chính sách toàn cầu tại G20 sẽ không chỉ trích
chính sách tiền tệ của Nhật Bản. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,33% trong khi chỉ số Shanghai
Composite của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất 3 tuần sau khi Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung
Quốc Yi Gang ngày 17/4 cho biết Trung Quốc sắp nâng biên độ giao dịch đồng nhân dân tệ. Chỉ số Kospi của
Hàn Quốc hồi phục trở lại từ mức thấp nhất đầu năm 2013 và chứng khoán Australia đóng cửa ở mức tăng
0,15% khi các nhà đầu tư dừng bán tháo hàng hoá do nhu cầu tăng cao.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 22/04/2013

Đóng cửa phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Hùng Vương (10.3 âm lịch) cả 2 sàn đều lao dốc về cuối phiên và
đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên Vn-Index để mất mốc 480 điểm và lùi sát về ngưỡng 470 điểm
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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 nhận được lực cầu từ khối ngoại cùng với thông tin vĩ mô hỗ trợ không có thì xu hướng
thị trường sẽ không thay đổi. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường. Tránh tham gia vào khi có bẫy
bulltrap trong các phiên tới. 

đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên. Vn Index để mất mốc 480 điểm và lùi sát về ngưỡng 470 điểm
đứng tại 473.21 điểm. HNX-Index cũng để mất tới 1% xuống 58.36 điểm. Thanh khoản 2 sàn xuống mức thấp. 

Sau phiên mua ròng nhẹ hôm qua, hôm nay nhà đầu tư nước ngoại lại bất ngờ xả hàng loạt cổ phiếu lớn với
quy mô vốn rút về cả trăm tỉ đồng. Các giao dịch bán ròng lớn nhất đều tập trung trong rổ VN30 và là nguyên
nhân quan trọng dẫn tới sự sụt giá mạnh của các cổ phiếu này cũng toàn sàn HSX. Các giao dịch bán được
thực hiện tinh tế hơn ngay trong phiên và lựa theo cung cầu thực tế chứ không chọn cách bán như mọi khi là
dồn toàn bộ vào đợt ATC. Ảnh hưởng sụt giá của các mã này khiến VN30-Index đóng cửa giảm 2,12%. Sàn
HNX diễn biến tiêu cực với đa số các cổ phiếu đều giảm điểm đặc biệt nhóm cổ phiếu đầu cơ giảm khá sâu,
HNX30 để giảm mất 1.53%. Nhà đầu tư đã dũng cảm cắt lỗ khi giá tiếp tục sụt giảm và cầu phiên nay chủ yếu là
cầu bị động. Xu thế giảm điểm trên 2 sàn vẫn hiệu hữu. Khả năng Vn-Index sẽ tiến về ngưỡng hỗ trợ 460 điểm
trong phiên tới và HNX-Index sẽ tiến về ngưỡng 57 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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