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Quý I/2013 doanh thu thuần hợp nhất đạt 770,4 tỷ đồng,
tăng 24% so với quý I/2012. Hàng thành phẩm đã bán đạt
664 tỷ đồng, chiếm 86% tổng doanh thu thuần. Các khoản
mục thành phẩm và hàng hóa, chi phí dịch vụ và hàng
khuyến mãi đều tăng, do đó giá vốn hàng bán đạt 425 tỷ
đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2012. Doanh thu tài
chính đạt 11,15%, tăng 54% trong khi chi phí tài chính
giảm 54%do chênh lệch tỷ giá và thu nhập lãi tiền gửi. 
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Ninh Thuận đã có 22 dự án do CPNhật Bản tài trợ trên địa bàn với tổng vốn trên 552 tỉ
đồng. Để đón dòng đầu tư từ Nhật Bản, Ninh Thuận đã quy hoạch dành riêng KCN Cà
Ná, rộng 1.000ha với cảng biển nước sâu. Dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận là biểu
tượng hợp tác giữa hai quốc gia và hy vọng sẽ được triển khai đúng kế hoạch. Nhật
Bản sẽ hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi bằng tiếng Anh vào tháng 5, và sẽ báo cáo
Chính phủ Việt Nam vào tháng 7 tới. Theo dự kiến, nhà máy khi đi vào vận hành sẽ
cần một nguồn nhân lực lớn, với cao điểm có thể từ 2.000 đến 5.000 người, đặc biệt là
lực lượng kỹ sư và công ty liên quan để thực hiện các kiểm tra định kỳ 18 tháng/lần.

Tháng 7 sẽ có báo cáo khả thi Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dự trữ ngoại hối đạt 12 tuần nhập khẩuDược Hậu Giang doanh thu thuần quý I đạt 24% kế
hoạch năm

Lo ngại nguy cơ giảm phát

Cổ đông Eximbank thông qua việc nghiên cứu sáp
nhập với ngân hàng khác

Tập đoàn Hoa Sen trả cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 niên
độ 2011-2012

Theo báo cáo của NHNN ngày 23/4/2013 gửi đến Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, lượng
ngoại tệ mà cơ quan này mua được trong quý 1/2013 là 3,18 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so
với cùng kỳ, đưa quy mô dự trữ ngoại hối đạt mức tương đương với thông lệ quốc tế là
12 tuần nhập khẩu. Giá USD trên thị trường tự do liên tục tăng, có lúc chạm mức
21.400 đồng/USD ở chiều bán ra. Đến sáng 26/4, giá USD tự do tại Hà Nội một số điểm
giao dịch thông báo ở mức 21.310-21.320 đồng (mua vào) và 21.370-21.380 đồng (bán
ra), giảm 10 đồng so với sáng qua. Sau 11 phiên đấu thầu vừa qua, NHNN đã cung ta
thị trường tổng cộng 315.000 lượng vàng, tương đương khoảng 12,1 tấn vàng.

Cổ đông ngân hàng đã thông qua việc ủy quyền cho
HĐQT nghiên cứu, tìm đối tác phù hợp, lập đề án sáp
nhập trình đại hội đồng cổ đông, NHNN và các cơ quan
chức năng khác theo quy định. Trước đó, theo thông cáo
báo chí phát đi ngày 29/1 từ Eximbank, ngân hàng này và
Sacombank đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung quan
trọng là cả hai ngân hàng sẽ trình ĐHCĐ và cơ quan nhà
nước về việc sáp nhập trong vòng 3 đến 5 năm tới

Trước nhiều tín hiệu của nền kinh tế đã khiến một số chuyên gia kinh tế lo ngại về nguyCông ty dùng 96 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để trả cổ
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Theo chuẩn quốc tế thì nợ công VN lên đến khoảng 128 tỉ USD, bằng khoảng 106%
GDP năm 2011 - gần gấp đôi mức VN công bố chính thức. Trong 10 năm trở lại đây, nợ
công tại VN tăng nhanh một cách đáng lo ngại và có cơ cấu kém bền vững, bị tác động
mạnh của những cú sốc từ nền kinh tế thế giới, đặc biệt là các cú sốc tỉ giá. Cơ cấu
đồng tiền vay nước ngoài của Chính phủ chủ yếu là các đồng tiền chủ chốt như JPY
chiếm khoảng 39%, bằng SDR khoảng 27%, bằng USD khoảng 22%, bằng EUR
khoảng 9%. Cần có những giải pháp xử lý trước khi quá muộn. Đó là khuyến cáo của
nhiều chuyên gia tại hội thảo khoa học “Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và
những vấn đề gợi mở đối với VN” do Viện hàn lâm Khoa học VN tổ chức ngày 25-04.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,700.80

Nợ công: Cần minh bạch, rõ ràngLợi nhuận hợp nhất VNS quý I/2013 tăng hơn 75% so 

Trước nhiều tín hiệu của nền kinh tế đã khiến một số chuyên gia kinh tế lo ngại về nguy
cơ giảm phát. Theo TS. Nguyễn Đức Độ (Học viện Tài chính), đã đến lúc Việt Nam cần
nghĩ tới nguy cơ này và một gói nới lỏng định lượng cho nền kinh tế. Trong 2 tháng đầu
năm CPI chỉ tăng lần lượt là 1,25% và 1,32%. Tháng 3, CPI giảm 0,19%. Tháng 4, CPI
tăng 0,02% so với tháng 3. Tuy nhiên, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đều có
mức CPI âm trong tháng 4-2013 so với tháng trước với mức giảm lần lượt là 0,15% và
0,3%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp, CPI của 2 thành phố lớn nhất nước giảm.

Công ty dùng 96,93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để trả cổ
tức đợt này. Ngày thanh toán cổ tức là ngày 20/6. Mức chi
trả cổ tức là 1.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10%
bằng tiền mặt. Giữa tháng 4 vừa qua, tập đoàn Hoa Sen
đã trả cổ tức 10% đợt 1 của niên độ tài chính 2011-2012.
Trong niên độ tài chính 2011-2012, tập đoàn Hoa Sen đã
chia cổ tức 20% tiền mặt. 

Quý I/2013 NVS ghi nhận doanh thu thuần tăng 16,73%
đạt xấp xỉ 768 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng trên 75% so với
quý I/2012, lần lượt đạt 65,07 tỷ đồng và 48,8 tỷ đồng. Giá
vốn hàng bán tăng 13,21% so với cùng kỳ 2012 do chịu
ảnh hưởng của giá xăng dầu trong nước tăng, doanh thu
từ hoạt động tài chính giảm 57,69%, chi phí quản lý doanh
nghiệp tăng 41,23% nhưng lợi nhuận khác cũng tăng hơn
810% so với cùng kỳ 2012 nên lợi nhuận VNS vẫn tăng
75%. 
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Nhật Bản cam kết tiếp tục nới lỏng tiền tệ

Bất chấp số lượng công nhân thất nghiệp trong tuần vừa qua giảm mạnh so với dự
kiến, nền kinh tế lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại đang có những dấu hiệu phát
triển chậm lại. Chỉ số sản xuất của Mỹ trong tháng 4 này giảm xuống mức 52 điểm so
với 54,6 điểm của tháng trước. Nhu cầu tiêu dùng Mỹ trong tháng 4 tăng chậm chỉ ở
mức 51,8 điểm so với 55,4 điểm trong tháng 3. Doanh số bán lẻ ở Mỹ trong tháng 3 chỉ
đạt 418 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng 2. Các chuyên gia vẫn hy vọng tốc độ tăng
GDP của Mỹ trong quý I/2013 có thể đạt 3,0% và cả năm có thể đạt trên 2,0%.

BOJ cam kết tăng gấp đôi cơ sở tiền tệ của Nhật Bản từ 135 nghìn tỷ yên (1,43 nghìn tỷ
USD) lên 270 nghìn tỷ yên vào cuối 2014, chủ yếu thông qua mua trái phiếu chính phủ.
Cụ thể, mỗi tháng BOJ sẽ mua 7.000 tỷ yên (tương đương 74 tỷ USD) trái phiếu chính
phủ và đưa lạm phát lên 2% trong vòng hai năm tới. Cam kết giữ nguyên chính sách
tiền tệ của BOJ đưa ra sau khi Nhật Bản nhận được sự ủng hộ từ phía các nước G20.
Các nước này kỳ vọng nới lỏng tiền tệ sẽ giúp phục hồi kinh tế Nhật Bản, qua đó góp
phần thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu

(Cập nhật 17h00 ngày 26/04/2013)

2,177.91-21.40Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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phần thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 2,08 điểm (-0,44%) xuống 474,51 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch chỉ đạt 31,17 triệu đơn vị với tổng giá trị 483,29 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 686.820 đơn vị với tổng giá
trị 26,69 tỷ đồng. Với 9 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 16 mã giảm
giá, đóng cửa VN30 tăng 0,14 điểm (+0,03%) lên 537,37 điểm. Cổ
phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE là ITA với khối lượng khớp
lệnh đạt 4,42 triệu đơn vị. Đóng cửa phiên giao dịch, ITA giảm 200
đồng/CP (-3,23%) xuống 6.200 đồng/CP. Cổ phiếu ITA cũng là cổ
phiếu hút dòng tiền từ vốn ngoại nhiều nhất khi có 176.221 cổ phiếu
được họ mua vào. BGM vẫn giữ được giá trần khi đóng cửa với
lượng dư mua trần gần 1 triệu cổ phiếu và dư bán trống sàn. Đây là
cổ phiếu đứng thứ 2 về thanh khoản trên sàn HOSE khi có hơn 1,91
triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Tiếp đó là DLG khi có hơn 1,06
triệu cổ phiếu được khớp lệnh và còn dư mua trần 160.490 cổ phiếu,
dư bán trống sàn. Đóng cửa, DLG tăng 200 đồng (+5,13%) lên mức
giá trần 3.900 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, Cổ phiếu ITA cũng là cổ phiếu hút dòng tiền từ vốn ngoại
nhiều nhất khi có 176.221 cổ phiếu được họ mua vào. Bên HNX, nhà
đầu tư nước ngoài mua vào 49 mã với tổng khối lượng 1.425.400 cổ
phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất SHB với khối lượng 632.500
cổ phiếu, tiếp đó là API, PVC, KLS. Đồng thời, họ bán ra 12 mã với
khối lượng 290.700 cổ phiếu, trong đó riêng KLS bán ra 261.000 cổ
phiếu.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Phiên chiều có phần sôi động hơn bởi cổ phiếu NVB khi có tới hơn
18,1 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận ở mức giá 7.000
đồng/CP, cách mức giá trần 300 đồng/CP đưa lại tổng giá trị của giao
dịch lên tới 126,75 tỷ đồng. Nhờ vậy, giao dịch thỏa thuận trên sàn
HNX đạt gần 19,15 triệu đơn vị với tổng giá trị 130,79 tỷ đồng . Tuy
nhiên, lực đỡ từ NVB không đủ lớn để kéo HNX-Index vượt qua mốc
tham chiếu khi trên sàn HNX có tới 107 mã giảm giá, 88 mã đứng giá
và 72 mã tăng giá. Đóng cửa, HNX-Index giảm 0,77 điểm (-0,7%)
xuống 108,29 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 40,9 triệu đơn
vị với tổng giá trị 279,1 tỷ đồng. Với 4 mã tăng giá, 9 mã đứng giá và
14 mã giảm giá, HNX30-Index giảm 0,77 điểm (-0,7%) xuống 108,29
điểm. Tổng khối lượng giao dịch nhóm cổ phiếu nào đạt gần 14,86
triệu đơn vị, trị giá 106,81 tỷ đồng. Mất vị trí đứng đầu về thanh khoản
trên thị trường nhưng PVX vẫn là cổ phiếu có khối lượng giao dịch
lớn nhất trên sàn HNX khi kết thúc giao dịch có gần 4,2 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng. Đứng vị trí tiếp theo vẫn là 2 cổ phiếu SHB

Trang 2



Phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghĩ lễ dài ngày, chỉ
số biến động hẹp với giao dịch giằng co trọn cả phiên.
Vn-Index để mất 2.08 điểm xuống 474.51 điểm, vẫn giữ
trên ngưỡng hỗ trợ 470 điểm. Thanh khoản phiên nay
sụt giảm đáng kể với giá trị giao dịch chỉ đạt 484.36 tỷ
đồng. Chỉ báo MACD tạm thời ngưng đà giảm và không
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu, tuy nhiên vẫn
nằm phía dưới đường tín hiệu. RSI và STO vẫn tiếp tục
phục hồi. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn tiếp tục mở rộng
xuống phía dưới không nâng đỡ được đường giá. Đồng
thời dải giữa của Bollinger tại ngưỡng 490 điểm đang là
ngưỡng cản cho đường giá nếu thị trường phục hồi.
Cùng với lực cầu giá cao vẫn còn yếu và thanh khoản
chưa cải thiện thì rủi ro giảm giá vẫn còn tiếp diễn.
Trong phiên tới, đường giá tiếp tục dao động trong
khoảng 470 – 480 điểm.
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Sau 4 phiên chỉ số giữ được sắc xanh, phiên nay HNX-
Index đóng cửa với sắc đỏ. Mặc dù nỗ lực hồi phục về
cuối phiên khá tốt nhưng đã không lấy lại được sắc
xanh. HNX-Index để mất 0.56% xuống 58.36 điểm.
Thanh khoản sụt giảm. Đường giá vẫn vận động trong
kênh hẹp xung quanh ngưỡng 58 điểm với thanh khoản
ở mức thấp thì xu thế giảm điểm vẫn hiện hữu. Đường
MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu cùng với dải
Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới ủng hộ xu
thế giảm điểm. Điểm tích cực đến từ các chỉ báo RSI và
STO vẫn tiếp tục phục hồi. Dải trên và dải dưới của
Bollinger vẫn trong kênh 57 điểm và 62 điểm cùng với
sự vận động hẹp của MFI và Momentum thì đà hồi phục
nếu có trong các phiên kế tiếp sẽ gặp lực cản khá lớn
nếu thanh khoản không được cải thiện. Chúng tôi vẫn
giữ quan điểm thị trường giằng co theo xu thế giảm
dần.. 

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

495 điểm

YếuYếu 57 điểm
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Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, cả 2 sàn đều biến động khá hẹp với tâm lý thận trọng là chủ đạo. Nhà đầu tư dường
như là đã nghỉ lễ không còn hào hứng giao dịch đã khiến thanh khoản sụt giảm so với phiên trước đó Cả 2 chỉ

THỨ NĂM 

02/05/2013

Chứng khoán Châu Á giảm trong bối cảnh hầu hết các doanh nghiệp có lợi nhuận sụt giảm. Chỉ số MSCI Asia
Pacific Index giảm 0,1% xuống 139,87 điểm lúc 5h:12ph chiều theo giờ Tokyo, với khoảng ba cổ phiếu giảm
cho mỗi hai tăng. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 8.2% trong năm nay trong bối cảnh lạc quan
Nhật Bản sẽ triển khai các biện pháp hơn để đánh bại giảm phát và các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và
Trung Quốc vẫn còn ở chế độ chờ để hỗ trợ tăng trưởng. Topix Index của Nhật Bản đã giảm 1 phần trăm khi
đồng yên tiếp tục tăng sau thông báo của BOJ. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm 0.4%. S & P / ASX
200 (AS51) của Úc Index giảm 0,1% ngày hôm nay. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0.2%. Thị trường Úc
và New Zealand hôm qua đóng cửa nghỉ lễ. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,7%. Chỉ số Shanghai
Composite của Trung Quốc giảm 1%. Chỉ số Taiex của Đài Loan (TWSE) rất ít thay đổi. Chỉ số Straits Times
của Singapore tăng 0.2 phần trăm.

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.

như là đã nghỉ lễ không còn hào hứng giao dịch đã khiến thanh khoản sụt giảm so với phiên trước đó. Cả 2 chỉ
số cũng đóng cửa với sắc đỏ. Vn-Index để mất 0.44% xuống 474.51 điểm, HNX-Index để mất 0.56% xuống
58.36 điểm.

Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghĩ lễ dài ngày. Giao dịch ở phiên nay cũng không có gì đặc
biệt. Biến động trên cả 2 sàn đều khá hẹp. Cầu giá cao đã trùn lại khi chưa có thêm thông tin hỗ trợ và đối mặt
với kỳ nghĩ lễ dài ngày. Lực bán cũng không đáng kể và khá hờ hững. Cả 2 sàn phiên nay có hơn 70 triệu cổ
phiếu khớp lệnh, tương đương với tổng giá trị đạt hơn 763 tỷ đồng giảm hơn 12% so với phiên trước. Nhóm cổ
phiếu Vn30 phiên nay chỉ giao dịch tích cực ở một số mã như HAG, HPG, BVH và STB. Bên HNX hầu như
không có biến động nào đáng kể, điểm sáng đến từ PVX khi cổ phiếu này có lúc giao dịch sát giá trần. Tính
chung cả tháng 4, Vn-index và HNX-index có mức giảm tương đương, trong khi VN-Index giảm gần 3.4% thì
HNX-Index giảm 3.1%. Nhìn biểu đồ của tháng có thể thấy biên độ dao động của tháng 4 trên 2 chỉ số đều khá
hẹp. Quý 2 không kỳ vọng nhiều về thông tin vĩ mô ủng hỗ thị trường cũng như kết quả kinh doanh ở doanh
nghiệp có cải thiện. Độ trễ của chính sách phải đến quý 3 và quý 4 mới phát huy tác dụng. Nếu thị trường vẫn
tiếp tục vận động theo như cung cầu hiện tại. Thì khả năng sang tháng 5, 2 chỉ số sẽ tiếp tục giằng co trong biên
độ hẹp theo xu thế giảm dần. 

Đánh giá những phiên cuối cùng của tháng 4 vẫn là nhịp phục hồi kỹ thuật. Cầu vẫn tiếp tục thận trọng nguyên
nhân một phần đến từ cầu của khối ngoại sụt giảm tạm thời sẽ không giúp nhịp phục hồi kéo dài. Chúng tôi
đánh giá rủi ro giảm điểm vẫn còn khá cao. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại, nên đứng ngoài quan
sát ở những phiên đầu tháng 5. 

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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