
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

BMP giữ được tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận
trong quý 1/2013. Doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp
8 lần là điểm nhấn trong hoạt động kinh doanh của BMP
quý 1. Hầu hết khoản thu này là lãi tiền gửi, cho vay. Cuối
quý 1/2013, BMP có 402,6 tỷ đồng tiền và các khoản
tương đương tiền trong đó chủ yếu là tiền gởi ngân hàng
và tương đương tiền.
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Bộ đưa ra hai phương án điều chỉnh lộ trình tăng lương. Phương án 1 là lương tối thiểu
sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2017, theo đó, mức tăng bình quân chung trong
các năm từ nay đến 2017 sẽ khoảng 16,5 – 20% mỗi năm. Phương án 2 là lương tối
thiểu sẽ đảm bảo nhu cầu tối thiểu vào năm 2016, theo đó mức tăng bình quân chung
các năm sẽ khoảng 18 – 23% mỗi năm. Hai phương án này dự kiến sẽ được trình
Chính phủ, nếu thuận lợi, sẽ thực hiện sớm vào năm 2016 với mức tăng hàng năm cao
hơn phương án còn lại.

Hai phương án điều chỉnh lương

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Long An: CPI tháng 4/2013 tiếp tục giảm 0,33%Nhựa Bình Minh thu gần 12 tỷ đồng lãi tiền gửi quý 1,
dư tiền đạt hơn 400 tỷ đồng

Đôla tự do hạ nhiệt, ngân hàng tăng

Vietbank: Lãi ròng lao dốc, lỗ 238 tỷ đồng

PTT xuất hiện, PVN lo mất thế độc quyền

Cục Thống kê tỉnh Long An vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh
trong tháng 4/2013 tiếp tục giảm 0,33% so với tháng trước. Trong đó hàng hóa giảm
0,40% và dịch vụ giảm 0,11%; nhóm hàng lương thực – thực phẩm giảm 0,71% và
nhóm hàng phi lương thực – thực phẩm giảm 0,07%. Nhóm ngành hàng ăn và dịch vụ
ăn uống giảm 0,84% so với tháng trước. Nhóm hàng thực phẩm giảm 1,58%. Chỉ số
giá vàng giảm 1,74% và chỉ số giá đô la Mỹ tăng nhẹ 0,05%. So với tháng 12/2012 chỉ
số giá tiêu dùng tháng 4/2013 tăng 1,42%

Theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2012, Ngân hàng
TMCP Việt Nam đạt lợi nhuận sau thuế 16.8 tỷ đồng
trong năm 2012, lao dốc mạnh so với con số 364 tỷ đồng
của năm 2011, tăng trưởng cho vay âm 14%. Chỉ tiêu có
sự thay đổi lớn, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của
Vietbank chính là việc ghi nhận lỗ hơn 238 tỷ đồng từ
hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư.

Giá bán Đôla giảm 100 đồng, phổ biến ở mức 21.400 đồng trên thị trường tự do sáng
nay. Giá thu gom cũng về 21.220-21.250 đồng, giảm 30-50 đồng mỗi USD, sau đợt
tăng mạnh cuối tuần rồi. Tuy nhiên, giá trong ngân hàng bắt đầu tăng. Trái ngược hoàn
toàn với diễn biến trên thi trường tư do giá USD trong ngân hàng sáng nay đã bât tăng

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu
tấn/năm, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng 30%
nhu cầu tiêu dùng trong nước. PVN lo ngại bởi khi nhà
máy lọc dầu 27 tỷ USD của PTT được xây dựng và cho
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Thành phố đang triển khai xây dựng 5 khu chung cư gồm 26 khối nhà với 2.339 căn hộ
theo nguồn vốn ngân sách và 13 khối nhà với 1.322 căn hộ theo nguồn vốn của các
nhà đầu tư. Số lượng căn hộ dự kiến sẽ bàn giao trong năm 2013 là 3.661 căn hộ.
Nhưng do tình hình khó khăn về vốn nên các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
mới triển khai được khoảng 80% khối lượng.UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản 
gửi BTC đề nghị xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ứng một phần vốn để tiếp
tục xây dựng hoàn thành 5 khu chung cư gồm 26 khối nhà với 2.339 căn hộ và việc
chưa thực hiện kế hoạch mua lại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn theo nội
dung chỉ đạo của Bộ ngày 5/3/2013.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,547.51

Đà Nẵng chưa mua lại các dự án nhà thương mạiVNPT sẽ thoái hết vốn đầu tư ngoài ngành

toan vơi diên biên trên thị trương tự do, gia USD trong ngân hang sang nay đa bật tăng
20-25 đồng, mặc dù trước đó tỷ giá gần như đứng yên, bất chấp ngoài chợ đen tăng
mạnh. Theo đó, mỗi đôla Mỹ đầu ngày được Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
(Eximbank) công bố 20.890-20.950 đồng, tăng 20-25 đồng so với cuối tuần. Tại
Vietcombank, giá thu gom cũng tăng 25 đồng, lên 20.895 đồng, còn giá bán ra chạm
20.450 đồng, tức tăng 20 đồng so với 20/4.

máy lọc dầu 27 tỷ USD của PTT được xây dựng và cho
ra các chủng loại sản phẩm, PVN sẽ mất thế độc quyền
về cung cấp và tiêu thụ xăng dầu. PTT đề xuất triển khai
dự án Lọc hóa dầu Nhơn Hội với quy mô 2.000ha, tổng
vốn đầu tư 27 tỷ USD, công suất 660.000 thùng/ngày (30
triệu tấn/năm), sử dụng 15.000 lao động trực tiếp. 

Đến năm 2015, VNPT sẽ hoàn thành việc thoái vốn các
khoản đầu tư ngoài ngành. Sau giai đoạn công ty bị lâm
vào khủng hoảng năm 2007 - 2008, VNPT đã phải tiến
hành cơ cấu và sắp xếp lại bộ máy. Hiện VNPT đang sử
dụng CT Tài chính Bưu điện làm công cụ để thoái vốn
cho tập đoàn với các khoản đầu tư ngoài ngành sản xuất
kinh doanh chính. Công ty vẫn sẽ tiếp tục tranh thủ
những đợt thị trường tăng điểm để thoái vốn tại các danh
mục đầu tư của công ty.
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Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc tăng lên gần 85 tỷ USD

59.35

18.84 3,670.80

Credit Suisse: Yên giảm sẽ không thúc đẩy xuất khẩu Nhật Bản

Trong quý I, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Trung Quốc là 524,3 tỷ CNY (gần 85 tỷ
USD), tăng 20,7% so với con số 33,9 tỷ CNY tính đến quý IV/2012. Tỷ lệ nợ xấu trong
tổng dư nợ cũng tăng lên 0,99% từ 0,95% cuối năm 2012. Các ngân hàng Trung Quốc
đang đối mặt với rủi ro cao do nợ xấu tăng trở lại, đặc biệt ở một số khu vực và ở một
số ngành. CBRC sẽ đẩy mạnh giám sát việc phân loại nợ ngân hàng trong năm nay và
tập trong vào nợ quá hạn ở các ngân hàng cũng như các khoản nợ có nguy cơ thành
nợ xấu.

Về lý thuyết, đồng yên giảm giá sẽ hỗ trợ tích cực cho cán cân thương mại Nhật Bản
nhưng điều ngược lại đang xảy ra. Nhật Bản hiện đang độc quyền một số sản phẩm
như linh kiện điện tử và vật liệu công nghệ cao. Điều này đồng nghĩa những biến động
của đồng yên không tác động nhiều lên nhu cầu nước ngoài bởi khách hàng cần những 
sản phẩm này bất kể giá trị của đồng yên. Ngoài ra, sự suy thoái kinh tế toàn cầu, các
chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao khiến Nhật Bản tiếp tục rơi vào tình trạng thâm
hụt cán cân thương mại.

(Cập nhật 16h10 ngày 17/04/2013)

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

468.43

656.08
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VN-Index giảm 4,78 điểm, xuống còn 468,43 điểm. Tổng KLGD đạt
39 triệu đơn vị, tương đương 622,91 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 2,6 triệu đơn vị, trị giá 105,5 tỷ đồng. Nhóm VN30 có
duy nhất 2 mã tăng giá, 7 mã đứng giá, và 21 mã giảm giá, chỉ số
VN30-Index giảm 4,81 điểm (-0,9%), xuống 527,63 điểm. MSN bứt
phá ngoạn mục với mức tăng 1.000 đồng/cp khi kết thúc phiên, trong
phiên sáng giảm 2.000 đồng/cp. Việc xả hàng mạnh trong khi lực cầu
yếu làm cho một số cổ phiếu bluechip giảm sàn, như PVF, KBC với
lượng dư mua trần lần lượt là 109.080 và 17.830 đơn vị. GMD và CII
cũng giảm sàn khi không có một lệnh đặt mua nào. GAS, BVH cũng
không giữ sắc xanh của phiên sáng, GAS giảm 1.000 đồng, BVH
quay về mốc tham chiếu. Nhóm ngân hàng, ngoài MBB đứng giá, còn
lại đều giảm điểm, VCB giảm mạnh nhất với mức giảm 600 đồng/cp.
Thị trường giao dịch ảm đạm với cả các cổ phiếu trong nhóm khoáng
sản và dầu khí, nhiều mã giảm sàn như PTL, PXI, PXL, PXT… Các
mã có KLGD lớn trên HOSE là: ITA (3,54 triệu đơn vị); CII (2 triệu
đơn vị) Các cổ phiếu CTG VIP VHG SAM đều có KLGD trên 1 triệu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 90 mã với tổng khối
lượng đạt 3,12 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu VCB với khối lượng đạt 249.090 đơn vị. Bên HNX, Khối ngoại
mua vào 46 mã với khối lượng đạt 1 triệu đơn vị, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là PGS đạt 134.000 đơn vị. Đồng thời bán ra 17 mã
với khối lượng 784.300 cổ phiếu.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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đơn vị) Các cổ phiếu CTG VIP VHG SAM đều có KLGD trên 1 triệu

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

Chỉ số HNX-Index giảm 0,75 điểm (-1,29%), xuống 57,61 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch gần 27 triệu đơn vị, tương đương trị giá 200,36
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,45 triệu cổ phiếu, trị giá
7,88 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, không có mã nào tăng điểm, 15
mã giảm giá, 13 đứng giá và 2 mã không có giao dịch, chỉ số HNX30-
Index giảm 2,27 điểm (-2,09%) xuống 106,16 điểm. Không nằm ngoài
xu hướng thị trường, các nhóm cổ phiếu trên sàn HNX cũng có phiên
giao dịch ảm đạm, toàn sàn chìm trong sắc đỏ. SHB, SCR vẫn là 2
mã có thanh khoản tốt nhất trên HOSE, đạt lần lượt 5,36 và 3,88
triệu đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Tiếp tục phiên giao dịch với tâm lý tiêu cực. VN-index lại
để mất mất hỗ trợ tiếp theo là ngưỡng 470 điểm. Đóng
cửa Vn-Index để mất 1.01% xuống 468.43 điểm. Thanh
khoản ở mức thấp với giá trị giao dịch chỉ hơn 600 tỷ
đồng. Chỉ báo MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu, cùng với đó một loạt các chỉ báo RSI,
MFI và Momentum cũng giảm mạnh về vùng quá bán và
chưa cho tín hiệu dừng lại. Dải Bollinger mở rộng xuống
phía dưới với tốc độ dốc ngày càng lớn ủng hộ xu thế
giảm điểm. Đường giá vẫn bám sát dải dưới của
Bollinger cùng chiều giảm của đường này thì chưa có tín 
hiệu đường giá này nhận được sự nâng đỡ. Ngưỡng
460 điểm sẽ là điểm đến của chỉ số trong phiên tới. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Giao dịch khá lình xình ở nhứng phút đầu và đóng cửa
với sắc đỏ ở mức thấp nhất trong phiên, HNX-Index để
mất tới 1.29% xuống 57.61 điểm. Một loạt các mã đầu
cơ đều giảm điểm ở mức khá tiêu biểu SCR, VCG, BVS. 
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm với giá trị giao dịch chỉ
nhỉnh hơn 200 tỷ đồng. MACD vẫn dần dần tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. Thêm vào đó, dải Bollinger vẫn
mở rộng xuống phía dưới với độ dốc ngày càng lớn.
Phiên nay, đường giá vẫn tiếp tục bám sát dải ngoài của
Bollinger cho xu thế giảm điểm chưa dừng lại. RSI cũng
bắt đầu tiến vào vùng quá bán cùng các chỉ báo MFI và
Momentum vận động hẹp cho thấy chưa có dấu hiệu
dòng tiến bắt đáy tham gia. Phiên tới, đường giá test
ngưỡng 57 điểm và xa hơn là ngưỡng 55 điểm.

62 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ hai , chỉ số MSCI Asia Pacific Index tăng 0.6% lên 137,11 điểm lúc 17h 16
phút theo giờ Tokyo, với hơn hai cổ phiếu tăng cho mỗi giảm. Tính từ đầu năm MSCI đã tăng 5.4 trong bối cảnh
dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hồi phục và khi chứng khoán Nhật Bản tăng do dự đoán BOJ sẽ tăng
cường nỗ lực để mô phỏng nền kinh tế. Chỉ số Nikkei 225 Stock Average (NKY) tăng 1,9 % đóng cửa ở mức
cao nhất kể từ tháng bảy 2008. Đồng yên giảm xuống còn 99,80 đôla. Chỉ số S & P / ASX 200 Index của Úc
tăng 0,7%, trong khi chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0.9%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc (KOSPI) đã đạt
được 1 %, trong khi Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,5 %. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0.1 %. Chỉ
số Shanghai Composite giảm 0.1% sau khi trận động đất tỉnh Tứ Xuyên. Theo Truyền hình Trung ương Trung
Quốc được những chấn động mạnh nhất kể từ tháng Tư năm 2010 để lại 188 người chết và khoảng 11.500
người bị thương,.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 23/04/2013

Cả 2 chỉ số liên tiếp bị đánh mất các mốc hỗ trợ. Dường như tâm lý bi quan vẫn tiếp tục bao trùm thị trường và
chưa có tia sáng nào cho khả năng phục hồi kỹ thuật trong phiên tới Vn-Index để mất mốc 470 điểm trong
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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.

Tiếp tục kiểm tra các ngưỡng hỗ trợ trong phiên kế tiếp, VN-Index sẽ tiếp cận ngưỡng 460 điểm và HNX-Index
sẽ tiếp cận ngưỡng 57 điểm. Chưa có dấu hiệu đà giảm dừng lại. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường
quan sát. Việc tham gia mua vào ở thời điểm hiện tại vẫn gặp rủi ro cao. 

chưa có tia sáng nào cho khả năng phục hồi kỹ thuật trong phiên tới. Vn Index để mất mốc 470 điểm trong
phiên hôm nay, xuống 468.43 điểm. HNX-Index cũng để mất tới 1.29% xuống 57.61 điểm. Thanh khoản sụt
giảm so với phiên cuối tuần trước.

Giao dịch theo chiều hướng yếu dần từ đầu phiên tới cuối phiên. Trong phiên tuy có lúc một số cổ phiếu
Bluechips nỗ lực đánh lên nhưng chỉ được ít phút đà bán mạnh mẽ lại quay trở lại. BVH trong phiên có lúc lên
tới 45.7, đóng cửa lùi lại giá 45. MSN cũng lùi 1 bước giá so với giá cao nhất. Việc đánh lên ở nhóm cổ phiếu
này được thực hiện một cách rời rạc và chưa thực sự hỗ trợ cho tâm lý chung. Bên sàn HNX giao dịch đuối dần
về cuối phiên với một loạt các mã dẫn dắt đều giảm khá nhiều ở thời điểm đóng cửa. Tiêu biểu là SCR, VCG,
BVS..khi nhóm này có lúc giảm xuống mức giá sát giá sàn. Sau khi đón nhận thông tin CPI của Hà Nội và Long
An đều âm cho thấy tổng cầu của nền kinh tế tiếp tục sụt giảm và nền kinh tế vĩ mô chưa mấy sang sủa trong
quý tới đã khiến nhà đầu tư quyết định cắt lỗ một cách dứt khoát hơn. Hiện tại các ngưỡng hỗ trợ liên tục bị
xuyên thủng. Cùng với thanh khoản suy yếu và dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới với độ dốc ngày
càng lớn thì tạm thời chưa có yếu tố để nâng đỡ đường giá. Chưa có dấu hiệu cho khả năng phục hồi kỹ thuật
trong phiên tới. 

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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