
Ngày 17/4/2013, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc
Phê duyệt Quy hoạch phát triển Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020,
tầm nhìn đến năm 2025. Nội dung qui hoạch nêu rõ các giải pháp về đất đai, sử dụng
rừng, cơ chế chính sách, lao động, bảo vệ và phát triển rừng vùng quy hoạch, kỹ thuật
và công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng và vốn. Tổng nhu cầu kinh phí để thực hiện quy
hoạch là 24.898,9 tỷ đồng; trong đó đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 920 tỷ đồng, trồng
và chăm sóc sâm 23.978,9 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán đã có khá nhiều DN công bố
KHKD năm 2013, nhưng hầu hết đều thể hiện sự dè dặt
với những con số kém khả quan. Chỉ tiêu đưa ra bằng
hoặc thấp hơn mức thực hiện của năm 2012 cho dù năm
này được xem là đỉnh điểm khó khăn của nền kinh tế. Các
DN đặt KHKD thấp phần lớn tập trung ở các ngành như
bất động sản, vật liệu xây dựng, thủy sản, cao su,…

Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Công Thương Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ hợp
tác song phương trong lĩnh vực thương mại hàng nông sản. Kim ngạch thương mại hai
chiều giữa hai nước năm 2012 đạt trên 41 tỷ USD. Phó Thủ tướng trao đổi các biện
pháp thiết thực nhằm đạt được mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 60 tỷ USD

Bên cạnh nhiều DN Việt Nam hưởng lợi từ việc đồng JPY
giảm giá, một số DN niêm yết lại đang gặp bất lợi nhất
định. (MPC) đang đối mặt với khả năng giảm lượng tôm
xuất khẩu sang thị trường Nhật trong khi thị trường này

Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của TPHCM ước 2,315 tỷ USD, giảm hơn 12% so
tháng trước và tăng gần 10% so cùng kỳ 2012. Kim ngạch nhập khẩu của TPHCM
tháng 4 ước 2,368 tỷ USD, tăng 2,1% so tháng trước và tăng 27,9% so cùng kỳ 2012.
Như vậy, TPHCM nhập siêu hơn 53 triệu USD trong tháng 4. Đây là tháng nhập siêu
đầu tiên của TPHCM kể từ tháng 2/2012. Tính chung 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu của
thành phố ước 9,2 tỷ USD, tăng 15,6% so cùng kỳ 2012. Kim ngạch nhập khẩu ước
8,04 tỷ USD, tăng 19,5% so cùng kỳ 2012. 4 tháng, TPHCM vẫn xuất siêu 1,14 tỷ USD. 

TPHCM nhập siêu lần đầu tiên trong 16 tháng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Gần 25.000 tỷ đồng phát triển sâm Ngọc Linh tại Kon TumVOS: Quý 1 lỗ gần 100 tỷ đồng, cổ phiếu lao dốc
không phanh

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc đặt mục tiêu 60 tỷ USD năm 2015

Doanh nghiệp “rầu” với kế hoạch 2013

Đồng Yên giảm, nhiều DN giảm lợi nhuận

VOS lỗ gần 100 tỷ đồng trong quý 1/2013 khiến cổ phiếu
trên sàn ngay lập tức chịu áp lực bán tháo. Doanh thu
thuần trong kỳ đạt hơn 500 tỷ đồng, giảm gần 54 tỷ đồng
so với cùng kỳ. Giá vốn giảm nhưng vẫn cao hơn doanh
thu, với gần 518 tỷ đồng dẫn đến khoản lỗ gộp 17.57 tỷ
đồng. Chi phí tài chính hơn 56 tỷ đồng cùng chi phí quản
lý và bán hàng khiến công ty lỗ thuần từ hơn 98 tỷ đồng.
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Theo số liệu do Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố ngày 22/4, cả Pháp và Tây
Ban Nha đều không đáp ứng mục tiêu thâm hụt ngân sách nhà nước trong năm 2012,
mặc dù bức tranh tài chính toàn cục trong Khu vực đồng euro đã được cải thiện. Thâm
hụt ngân sách năm 2012 của Pháp lên tới 4,8%. GDP của nước này, cao hơn mục tiêu
4,5% đề ra trước đó. Tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 7,1% GDP (không tính phần tái cấp
vốn cho hệ thống ngân hàng), cao hơn mức 6,98% báo cáo cuối năm ngoái và cao hơn
nhiều so với mục tiêu 6,3% mà Madrid đưa ra.

Theo nhật báo Business Day (Nam Phi), Nhân dân tệ hiện là một phần trong dự trữ
ngoại tệ của các nước Angola, Nigeria và Tanzania, và có thể sẽ sớm trở thành đồng
tiền dự trữ của cả Nam Phi, sau những đồn đoán rằng Ngân hàng dự trữ Nam Phi sẽ
đầu tư một khoản trị giá 1,5 tỷ USD vào trái phiếu do Trung Quốc phát hành tại nước
ngoài bằng Nhân dân tệ. Khoản tiền trên được đánh giá là khá lớn, chiếm tới 3% tổng
dự trữ ngoại hối của Nam Phi. Cuộc chiến tiền tệ âm thầm tại châu Phi có thể khiến
đồng USD và đồng Rand phải lùi bước trước sự bành trướng của đồng Nhân dân tệ. 
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Dow Jones 14,567.17

Hàng loạt quan ngại được đưa trong báo cáo về thu ngân sáchKhi doanh nghiệp từ bỏ tăng trưởng nóng

pháp thiết thực nhằm đạt được mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 60 tỷ USD
vào năm 2015, thu hẹp khoảng cách nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc và làm
lành mạnh hóa thương mại biên giới giữa hai nước. Thứ trưởng Thương mại Trung
Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa với BCT Việt Nam nhằm
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị thương mại của mặt hàng nông
sản

xuất khẩu sang thị trường Nhật, trong khi thị trường này
chiếm 20% tổng doanh thu của Công ty. Hoạt động gia
công phần mềm của FPT đang chiếm 10% doanh thu của
Tập đoàn, trong khi đó các đơn hàng từ Nhật chiếm gần
60% doanh thu gia công phần mềm. 

Không gồng mình với bản kế hoạch khổng lồ để rồi không
thể hoàn thành, nhiều Doanh nghiệp năm nay đã sẵn
sàng từ bỏ mục tiêu tăng trưởng nóng, tập trung tái cấu
trúc công ty. Qua mấy năm sóng gió, những kế hoạch
kinh doanh tăng trưởng khủng gần như không còn. Thậm
chí, nhiều doanh nghiệp còn mạnh dạn xin cổ đông chấp
thuận phương án kinh doanh lỗ để hoàn thành cuộc đại
phẫu tái cấu trúc. Điển hình như: VCG, SCG đều đưa ra
mục tiêu ổn định trong thời gian tới.

+/-

-237.76

Kết quả thu ngân sách quý I/2013 bằng 20,6% dự toán (ước đạt 167.710 tỷ đồng), chi
ngân sách bằng 22,3% dự toán (218.385 tỷ đồng) được báo cáo lưu ý là “cho thấy tình
hình rất khó khăn”. Các con số chỉ từ 20 - 23% dự toán của hầu hết các địa bàn trọng
điểm thu như Hà Nội (20%), TPHCM (21%), Đồng Nai (23%)... càng cho thấy các mảng
màu xám đang chiếm ưu thế ở bức tranh ngân sách. Đáng chú ý, tiến độ thu ngân sách
ở cả lĩnh vực thu nội địa và thu XNK đều đạt rất thấp so với yêu cầu dự toán. Thu nội
địa năm 2013 của Hà Nội dự kiến hụt khoảng 45.300 tỷ đồng, TPHCM hụt khoảng
14.100 tỷ đồng. về thu xuất nhập khẩu của năm nay, Hà Nội, TPHCM và Bà Rịa - Vũng
Tàu hụt thu khoảng 15.800 tỷ đồng.

CHỈ SỐ
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VN-Index tăng 5,26 điểm (+1,12%), lên 473,69 điểm. Tổng KLGD đạt
34 triệu đơn vị, tương đương giá trị 617,12 tỷ đồng, giảm nhẹ so với
phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3,2 triệu đơn vị, trị
giá 119,4 tỷ đồng. Cả số mã tăng và giảm đều nhiều hơn phiên sáng,
với 126 mã tăng và 90 mã giảm. Với 8 mã giảm, nhiều hơn 5 mã so
với phiên sáng, 20 mã tăng, nhiều hơn 2 mã so với phiên sáng, VN30-
Index tăng 4,61 điểm (+0,87%), lên 532,24 điểm. Đến phiên chiều, số
mã có giao dịch nhiều thêm 36 mã, đồng thời có thêm 2 mã có KLKL
trên 1 triệu đơn vị là VHG với gần 1,1 triệu đơn vị và SII với hơn 1
triệu đơn vị. Trong khi, ITA vẫn là mã được khớp lớn nhất với 3,3 triệu
đơn vị. Kết thúc phiên, ITA còn dư mua trần hơn 100.000 đơn vị, hiện
mã này đứng ở mức 5.900 đồng/cp. ITA, KBC cũng tăng lên mức trần
6.300 đ/cp, với 0,82 triệu đơn vị được khớp và còn dư mua hơn
73.000 đơn vị. Các cổ phiếu ngân hàng có phiên tăng khá: CTG tăng
1,11%, lên 18.300 đ/cp, EIB lên 14.200 đ/cp (+0,7%), MBB lên 12.900
đ/cp (+0,78%), STB lên 21.000 đ/cp (+0,96%), VCB lên 27.000 đ/cp
(+1 12%)

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Tuy giữ được mức tăng khá, nhưng diễn biến của HNX-Index trong
phiên chiều không tích cực bằng VN-Index. Kết thúc phiên, HNX-
Index tăng 0,61 điểm (+1,06%), lên 58,22 điểm, với 144 mã tăng, 55
mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,1 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 164,3 tỷ đồng, 21,85 về khối lượng và 17,85% về giá trị
so với hôm qua. Với lực đỡ từ 21 mã, trong khi chỉ có 3 mã kéo lại,
HNX30-Index tăng 1,54 điểm (+1,45%), lên 107,7 điểm. Nhà đầu tư
khá dè dặt với các cổ phiếu trên sàn HNX khiến thanh khoản của sàn
này luôn ở mức thấp. Các mã vốn hút dòng tiền lớn trên HNX như
SHB, PVX,SCR trong mấy phiên gần đây cũng chỉ được khớp ở mức
trên dưới 3 triệu đơn vị. Trong phiên hôm nay, đứng đầu là SCR với
gần 3,2 triệu đơn vị, tiếp theo là SHB với 3,17 triệu đơn vị, PVX 1,9
triệu đơn vị, KLS 1,3 triệu đơn vị.

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

TỔNG KL

5,119,020 717,700

3,840,870

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua thêm hơn 1 triệu đơn vị trong
phiên chiều, nâng tổng khối lượng mua trong ngày hôm nay lên hơn
3,1 triệu đơn vị. Trong đó, VOS được họ mua vào 465.300 đơn vị,
KBC 313.530 đơn vị, GAS 276.600 đơn vị, HPG 222.460 đơn vị, VCB
203.540 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 987.100 đơn vị, đồng
thời bán ra 717.700 đơn vị.

987,100

58.22

Trang 2
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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THỨ TƯ

Sau chuỗi giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã có phiên
phục hồi khá, đóng cửa VN-Index ghi được 5.26 điểm
lên 473.69 điểm. Thanh không thay đổi đáng kể với giá
trị giao dịch đạt hơn 617 tỷ đồng. Chỉ báo MACD tiếp tục
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho tín hiệu
giảm điểm còn hiện hữu. Các chỉ báo RSI, MFI và
Momentum tạm chững lại đà giảm. Dải Bollinger vẫn mở
rộng xuống phía dưới với tốc độ dốc ngày càng lớn ủng
hộ xu thế giảm điểm. Đường giá phiên nay đã phục hồi
vào trong dải Bollinger nhưng vẫn nằm dưới đường
SMA(5). Ngưỡng 470 điểm tạm thời đã được lấy lại. Tuy
nhiên chưa có cơ sở để xác nhận ngưỡng này không bị
đánh mất một lần nữa. Trong phiên tới, đà bán sẽ tăng
lên, cùng với việc test lại ngưỡng này. Hỗ trợ hiện tại ở
460 điểm. 

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến tương tự, HNX-Index cũng có phiên phục hồi
đóng cửa ở mức điểm cao trong phiên, chỉ số ghi được
1.06% lên 58.22 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với
phiên trước với giá trị giao dịch đạt hơn 164 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 với
thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á giảm, với các chỉ số chứng khoán trong khu vực giảm giá đầu tiên trong ba ngày, sau khi
một báo cáo sơ bộ cho thấy sản xuất Trung Quốc ít hơn các nhà kinh tế ước tính. chỉ số quản lý thu mua sản
xuất (PMI) trong tháng 4 của Trung Quốc là 50,5 điểm, thấp hơn mức dự báo 51,5 điểm của các chuyên gia và
51,6 điểm của tháng 3. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại trong quý I/2013 chỉ đạt 7,7% so với 7,9%
cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương (MXAP) giảm 0.2 % xuống 137,18 lúc 17h 16 phút
theo giờ Tokyo. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 2,6%, cao nhất kể từ ngày 28 tháng 3. Chỉ
số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,1 phần trăm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (NKY) giảm 0.3 phần trăm
trong khi đồng yên tăng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc và Đài Loan Chỉ số Taiex cả hai đã giảm 0.4 phần trăm. S
& P / ASX 200 của Úc  tăng 1%và NZX 50 của New Zealand tăng 0.7 phần trăm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 24/04/2013

Sau chuỗi giảm điểm, cả 2 sàn hôm nay có phiên phục hồi khá với sắc xanh bao trọn từ đầu phiên tới cuối
phiên VN-Index tái lập ngưỡng 470 điểm lên 473 69 điểm tăng 1 12% HNX-Index tăng 1 06% lên 58 22 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 phiên tới, các chỉ số lại quay lại kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ mà phiên nay tạm thời giành lại được. Đối với
VN-Index là ngưỡng 470 điểm và HNX-Index là ngưỡng 58 điểm. Khi kỳ nghĩ lễ dài ngày 30.4 đang đến, với tâm
lý nghĩ lễ thì thanh khoản thị trường sẽ không được kỳ vọng cải thiện trong thời gian này. Chúng tôi vẫn giữ
quan điểm thận trọng với thị trường.  

phiên. VN Index tái lập ngưỡng 470 điểm lên 473.69 điểm, tăng 1.12%. HNX Index tăng 1.06% lên 58.22 điểm.
Thanh khoản trên 2 sàn sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm và đánh giá là phiên phục hồi kỹ thuật.

Tiếp tục một phiên phục hồi với thanh khoản thấp. Vẫn kịch bản như những phiên trước, sau vài phiên giảm
điểm để mất các mốc hỗ trợ thì đường giá lại quay lại để test lại mốc hỗ trợ này và nay chính là kháng cự. Bên
sàn Hose nhận được sự đồng thuận ở nhóm cổ phiếu Bluechips và dòng tiền cũng tập trung ở nhóm cổ phiếu
đầu cơ khi giá tạm thời ở vùng hấp dẫn. Tiêu biểu phiên nay là sự trở lại ở nhóm điện như PPC và BTP, bên
cạnh đó là khởi nghĩa ở nhóm bất động sản như KBC và ITA với dư trần cuối phiên. Bên sàn HNX, một loạt các
mã dẫn dắt cũng có phục hồi tốt tuy không phải là mạnh mẽ. Phiên nay cũng như các phiên trước, việc tăng
điểm chủ yếu do việc tiết cung khi giá đã đủ rẻ để người cầm cổ tạm thời ngừng bán. Thanh khoản vẫn là điều e
ngại cho xu hướng thị trường và thể hiện nhà đâu tư vẫn rất thận trọng. Lực bán giá cao hôm nay không thực
sự lớn, nhưng lực cầu trở nên yếu ớt nên bảng giá hầu như đứng yên trong phần lớn thời gian và biến động giá
không thực sự đáng kể. Biến động giá tốt chỉ tập trung ở một số cổ phiếu đã có lịch sử tăng giá trong thời gian
vừa qua. Đánh giá phiên hôm nay vẫn là phiên phục hồi kỹ thuật. 

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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