
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Vay và nợ ngắn dài hạn của HAG đến ngày 31/12/2012 là
khoảng 16.000 tỷ đồng. Nợ thuần khoảng hơn7.500 tỷ
đồng. Tổng tài sản trên 30.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu
trong tháng này tăng lên gần 12.000 tỷ đồng. HAG khẳng
định việc đầu tư mạnh mẽ để làm tăng nợ như các năm
trước là không còn nữa; thời kỳ khó khăn của HAG đã
qua rồi, từ nay trở đi là giai đoạn HAG gặt hái, ổn định. 
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Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2013 chỉ tăng
0,02% so với tháng trước, là tháng 4 có mức tăng thấp nhất kể trong vòng 10 năm trở
lại đây. Khi so với các kỳ so sánh khác, CPI tháng 4/2013 vẫn tăng 6,61% so với cùng
kỳ tháng 4 năm 2012 và tăng 2,41% so với tháng 12/2012. Ở các gốc so sánh này,
mức tăng CPI tháng 4 năm nay đều thấp hơn các gốc tương ứng của tháng 4 năm
2012. Hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào CPI chung là vàng và Đô la Mỹ tiếp
tục diễn biến trái chiều khi được ghi nhận ở các mức tương ứng là giảm 2,56% và tăng
0,01% so với tháng trước.

CPI cả nước tháng 4 tăng 0,02%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ô tô nhập khẩu tăng mạnh trở lạiChủ tịch HAG: Nợ vay - Chúng tôi biết lái con thuyền
đi trong thời kỳ có bão nhiều nhấ

Việt Nam áp thuế 5% đối với dầu thực vật nhập khẩu

LCM: Quý 1, EPS đạt 200 đ/CP

VST: Thua lỗ, cổ đông đòi giảm thù lao HĐQT và BKS

Nhập khẩu ô tô trong nửa đầu tháng 4 này tăng hơn gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái
cho thấy dấu hiệu khởi sắc của thị trường. Trong nửa đầu tháng 4/2013, các doanh
nghiệp nhập khẩu về Việt Nam 1.374 chiếc ô tô các loại với kim ngạch 25,6 triệu USD,
tăng 56% về lượng và 58% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, lượng ô
tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là 754 chiếc, kim ngạch 6,9 triệu USD, ô tô tải 481 chiếc trị
giá 11,5 triệu USD. Tính chung từ đầu năm tới 15/4, các doanh nghiệp nhập về 8.371
chiếc ô tô các loại, kim ngạch 162 triệu USD, tăng 2% về lượng và 6% về giá trị so với
cùng kỳ

Quý I/2013, LCM có doanh thu thuần đạt 12,23 tỷ đồng
chưa bằng ½ cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 3,47
tỷ đồng giảm 70,5% so với quý I/2012. Trong kỳ doanh
thu hoạt động tài chính tăng đột biến đạt 2,09 tỷ đồng,
trong khi cùng kỳ chỉ là 175 triệu đồng. Chi phí QLDN
tăng 33% so với cùng kỳ. Do lãi gộp ở mức thấp lại
không có thu từ hoạt động khác nên LNST đạt 4,29 tỷ
đồng giảm 78,9% so với cùng kỳ năm 2012 tương đương
EPS đạt 200 đ/CP

Ngày 22/4/2013, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2564/QĐ-BCT về việc áp
dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với dầu thực vật, cụ thể là dầu nành tinh luyện, dầu
stearin tinh luyện và dầu olein tinh luyện IV57 với mã HS 1507.90.90, 1511.90.91,

Năm 2012, VST lỗ ròng hợp nhất gần 125 tỷ đồng. Theo
kế hoạch năm 2013 công ty tiếp tục lỗ khoảng 49,6 tỷ
đồng. Về lâu dài, năm 2014 công ty bắt đầu thoát lỗ với

NHẬN ĐỊNH  

152.29

3,269.33

6,424.96

Nikkei 225

22,183.05

2,218.32

376.44

Theo báo cáo của Cục thống kê TPHCM, từ 16/3 đến ngày 15/4, Sở KH & ĐT đã cấp
phép thành lập mới 2.796 DN với vốn đăng ký là 9.664 tỷ đồng. So với tháng trước
tăng 64,6% về số lượng và tăng 83,8% về vốn đăng ký. Tính từ đầu năm đến 15/4 đã
có 7.162 DN đăng ký thành lập mới, tăng 1% so với cộng dồn cùng kỳ năm 2012. Tổng
vốn đăng ký thành lập DN 26,2 ngàn tỷ đồng, giảm 47,3% so với cùng kỳ năm trước.
So với số DN mới thành lập và tái DN, số DN ngưng hoạt động bằng gần 64%. Riêng
tháng 3, số DN ngưng kinh doanh là 1.484, tăng tăng 56% so với tháng 2 nhưng chỉ
bằng 58,3% số DN ngưng nghỉ của tháng 1.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,719.46

TPHCM có gần 5.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động 3 tháng đầu nămBảo Việt: Ra mắt Tổng giám đốc mới, nâng tỷ lệ cổ 

stearin tinh luyện và dầu olein tinh luyện IV57 với mã HS 1507.90.90, 1511.90.91,
1511.90.92, 1511.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác
nhau thuộc đối tượng điều tra nêu trên. Quyết định có hiệu lực sau 15 kể từ ngày ký,
tức ngày 7/5/2013. Mức thuế tự vệ tạm thời là 5%, áp dụng đối với hàng hóa nhập
khẩu từ tất cả các nguồn nhập khẩu trừ những nước được liệt kê trong danh mục loại
trừ.

đồng. Về lâu dài, năm 2014 công ty bắt đầu thoát lỗ với
khoản lợi nhuận vỏn vẹn 1 tỷ đồng và đạt lợi nhuận 150,6
tỷ đồng vào năm 2018. Cổ đông cho rằng, tình hình hoạt
động kinh doanh khó khăn, HĐQT và BKS nên chia sẻ
khó khăn với cổ đông bằng cách tiếp tục giảm thù lao và
đề xuất mức giảm 100 triệu đồng

ĐHCĐ thông qua bổ nhiệm 2 thành viên HĐQT và 1
thành viên BKS mới. Cả 3 người mới đều là người Nhật
Bản và từng công tác tại các vị trí khác nhau thuộc
Sumitomo. Năm 2012, tập đoàn Bảo Việt đạt Lợi nhuận
sau thuế 1.082 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7%. Tỷ suất lợi
nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,9%. Với kết quả
đó, công ty thông qua mức cổ tức bằng tiền mặt 15%
thay vì 12% như ĐHCĐ năm ngoái đã giao phó
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Giai đoạn đồng yên suy yếu mới chỉ bắt đầu
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Australia mua lại nợ chính phủ của Trung Quốc

Phát biểu hôm nay 24/4, thống đốc ngân hàng trung ương Hàn Quốc Kim Choong Soo
cho rằng: “Hiện tượng đồng yên suy yếu bây giờ mới chỉ là bắt đầu mặc dù nhiều yên
suy yếu đã ảnh hưởng tới kinh tế Hàn Quốc”. Ông Soo đặc biệt nhấn mạnh, đồng yên
yếu đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất điện tử và sản xuất thép của nước
này. Theo ông, kinh tế Nhật Bản phục hồi có thể khiến yên phục hồi, nhưng đến nay
Nhật Bản mới chỉ đơn thuần in tiền thay vì cải cách tài khóa và cơ cấu để thúc đẩy kinh
tế.

Ngân hàng trung ương Australia dự kiến dành 5% dự trữ ngoại hối để mua lại trái phiếu
Trung Quốc. Dự trữ ngoại hối của Australia tính đến cuối tháng 3 là 39 tỷ USD. Trung
Quốc là thị trường xuất khẩu hàng đầu và cũng là thị trường nhập khẩu lớn nhất của
Australia. Năm ngoái, hơn 25% hàng xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc, so với
chưa đầy 5% những năm 1990. Quyết định mua lại nợ Trung Quốc sẽ có lợi cho cả hai
nước trong bối cảnh hai bên thúc đẩy hợp tác 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
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623.17

109
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Chỉ số VN-Index giảm 0,8 điểm, xuống còn 472,89 điểm. Tổng KLGD
đạt 32,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị 616,39 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 2,6 triệu đơn vị, trị giá 147,62 tỷ đồng (DHG
bất ngờ có lượng giao dịch thỏa thuận lớn trên 1,25 triệu đơn vị, trị
giá 126,43 tỷ đồng). Toàn sàn có 101 mã tăng, 109 mã giảm và 72
mã đứng giá. VN30 có 11 mã tăng, 5 mã đứng giá, và 14 mã giảm
giá, chỉ số VN30-Index giảm 0,55 điểm (-0,1%), xuống 531,69 điểm.
ITA và KBC bất ngờ tăng trần. Trong đó ITA có lượng dư mua trần
gần 250.000 đơn vị. Cổ phiếu này cũng được nhà ĐTNN mua mạnh,
đạt gần 2 triệu đơn vị. Sự giảm điểm mạnh của một số mã lớn đã làm
thị trường không giữ nổi sắc xanh khi kết thúc phiên. Cụ thể, MSN
giảm 2.000 đồng/cp; BVH giảm 800 đồng/cp; VIC và VCB giảm lần
lượt 500 và 400 đồng/cp…Những cổ phiếu trong nhóm khoáng sản là
những mã có phiên giao dịch khởi sắc nhất trên HOSE, khi đồng loạt
tăng trần. Như BGM, KSA, KSB, KSS, KTB với lượng dư mua trần
lớn. Nhờ lực mua mạnh từ khối ngoại, ITA là mã có KLGD lớn nhất
trên HOSE đạt trên 4 triệu đơn vị Các mã có khối lượng giao dịch

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 78 mã với tổng khối
lượng đạt 4,84 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu ITA với khối lượng đạt gần 2 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại
mua vào 34 mã với khối lượng đạt 1,3 triệu đơn vị, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là cổ phiếu SHB đạt 744.300 đơn vị. Đồng thời bán ra
19 mã với khối lượng 554.400 cổ phiếu. VCG là mã khối ngoại bán ra
mạnh nhất, đạt 228.300 đơn vị. 
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trên HOSE đạt trên 4 triệu đơn vị Các mã có khối lượng giao dịch

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

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.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

25/4/2013
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Sau phiên phục hồi trước đó, phiên nay thị trường quay
lại xu thế giằng co với biên độ hẹp, tạm thời vẫn giữ
được ngưỡng 470 điểm, Vn-Index đứng tại 472.89
điểm, giảm 0.17%. 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. 
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HNX-Index cũng có phiên giằng co và vẫn giữ được sắc
xanh ở những phút cuối, HNX-Index tăng 0.09% lên
58.27 điểm. Thanh khoản sụt giảm so với phiên trước
với giá trị giao dịch đạt hơn 142 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 tăng mạnh khi đồng yên tiếp tục giảm giá và số liệu lạc quan về kinh tế Mỹ. Lúc 5h44'
chiều theo giờ Tokyo ngày 24/4, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,4% lên 138,86 điểm, mức cao
nhất kể từ tháng 8/2011. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng khoảng 2,3%, đóng cửa tại 13.843,46 điểm, mức
cao nhất 5 năm qua khi đồng yên giảm ngày thứ 2 liên tiếp làm tăng giá trị thu nhập ở nước ngoài của các nhà
xuất khẩu Nhật Bản. Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 23/4, doanh số nhà mới tháng
3 tăng 1,5%, góp phần vào những dấu hiệu phục hồi của kinh tế Mỹ. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,87%,
tăng mạnh nhất 4 phiên giao dịch nhờ báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty công nghệ tốt hơn kỳ vọng.
Trong khi đó chứng khoán Australia đóng cửa ở mức cao nhất 1 tháng do chỉ số giá tiêu dùng quý I/2013 tăng
thấp hơn dự báo. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đều tăng
mạnh khi tin tức ngày hôm nay cho biết Trung Quốc có thể cho phép các công ty bảo hiểm nhân thọ trả lợi
nhuận cao hơn cho các nhà đầu tư.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 25/04/2013

Sau khi test thành công và lấy lại được ngưỡng 470 điểm, phiên nay VN-Index vẫn tiếp tục giữ được mốc này
tuy nhiên giao dịch khá thận trọng và biến động hẹp Đóng cửa Vn-Index đứng tại 472 89 điểm tăng 0 17%
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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.  

tuy nhiên giao dịch khá thận trọng và biến động hẹp. Đóng cửa Vn Index đứng tại 472.89 điểm, tăng 0.17%.
HNX-Index phục hồi nhẹ 0.09% lên 58.27 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên cả 2 sàn.

Thông tin CPI không còn sức hấp dẫn bất ngờ như trước vì ngay cả việc CPI hai thành phố lớn âm đã được
công bố trước đó cũng không tác dụng nhiều. Các dự đoán về CPI cả nước cũng khá sát. Lãi suất cũng đã
giảm. Thị trường thường lạnh nhạt với những gì có thể dự đoán được. Giao dịch trong phiên thiếu ổn định. Nhà
đầu tư tiếp tục thận trọng. Cung không quá mạnh nhưng cầu rất yếu. Giá cổ phiếu biến động không nhiều quanh 
mốc tham chiếu. Diễn biến thị trường chưa đến mức xấu nhưng nhìn chung vẫn rất ảm đạm, buồn tẻ, không có
dấu hiệu cho thấy đà tăng sẽ duy trì bền vững. Thanh khoản trên cả 2 sàn lại ở mức thấp với giá trị giao dịch chỉ
đạt hơn 700 tỷ đồng. Trên sàn Hose, điểm sáng là ở bộ đôi KBC và ITA, sau phiên khối ngoại mua ròng KBC
trước đó thì phiên nay lại sang mua ròng ITA đẩy cầu tăng mạnh cuối phiên ở cổ phiếu này, với dư mua ATC
khá lớn. Bên HNX, HUT và PVC vẫn là những cổ phiếu giao dịch tích cực. Lần này, vài mã đầu cơ có dấu hiệu
dòng tiền quay lại phần nào cũng giúp tâm lý nhà đầu tư kỳ vọng về đợt phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, dòng tiền
vẫn khá thận trọng, chưa có dấu hiệu dòng tiền quay lại thị trường. Rủi ro tiếp tục giảm giá còn khá lớn. 

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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