
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Quý I/2013 doanh thu thuần hợp nhất đạt 770,4 tỷ KHA
công bố BCTC quý 1/2013 với doanh thu thuần ghi nhận
con số âm do khách hàng trả lại căn hộ chung cư đã mua.
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý
đạt 7.21 tỷ đồng nhưng giá trị hàng bán bị trả lại đạt đến
7.67 tỷ đồng đã làm cho doanh thu thuần bị âm 465 triệu
đồng. Giá vốn hàng bị trả lại chiếm 3.01 tỷ đồng, doanh
thu tài chính tăng 130% so với cùng kỳ khi đạt 5.87 tỷ
đồng đã giúp KHA có được mức lãi 4.05 tỷ đồng trong quý
1/2013
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Nếu không có giải pháp tháo gỡ khó khăn của nhiều ngành, khả năng tăng trưởng GDP
năm 2013 “rất khó” đạt mức 5,5% mà Quốc hội đề ra, Bộ KH-ĐT nhận định trong báo
cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012 và tình hình triển khai kế
hoạch phát triển năm 2013. Về giá tiêu dùng, nếu không tăng giá các mặt hàng Nhà
nước quản lý theo các biện pháp hành chính thì lạm phát năm 2013 sẽ trong khoảng 6-
7%. Tuy nhiên hiện còn 7 tỉnh, thành phố chưa điều chỉnh giá dịch vụ y tế, trong đó có
Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Vĩnh Phúc..., nên Bộ KH-ĐT cho rằng nếu các địa phương
này tăng giá dịch vụ y tế chỉ với mức bằng 70-80% so với trần khung giá cho phép, lạm
phát đã có thể tăng thêm khoảng 1,45%.

Bộ KH-ĐT: GDP năm 2013 khó đạt mức 5,5%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PMI tháng 4 tiếp tục tăng, lên 51 điểmKHA: Khách hàng trả lại căn hộ, doanh thu quý 1 âm

Thương mại Việt Nam-Tây Ban Nha vượt 2 tỷ euro 

Công ty May 10 có đơn hàng xuất khẩu hết quý III

MPC: Bất ngờ trình kế hoạch rút niêm yết

Chỉ số PMI tăng là nhờ số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng trưởng nhanh hơn,
đồng thời sản lượng sản xuất tiếp tục phát triển thêm. Việc làm cũng tăng nhanh nhất
trog 25 tháng khảo sát vừa qua. Chỉ số PMI ngành Sản xuất Việt Nam của HSBC được
điều chỉnh theo mùa tăng nhẹ từ mức 50,8 điểm của tháng 3 lên 51 điểm vào tháng 4
biểu thị các điều kiện sản xuất đang dần cải thiện lần đầu tiên trong gần hai năm qua.
Sản lượng ngành sản xuất tháng 4 tăng tháng thứ 2 liên tiếp, mặc dù với tốc độ tăng
chậm hơn so với tháng 3. Sản lượng sản xuất cao hơn phản ánh số lượng đơn đặt
hàng mới sắp tới tiếp tục tăng, khi các công ty báo cáo hoạt động bán hàng cho khách
hàng trong nước được cải thiện.

CTCP May 10 đã ký xong đơn hàng XK cho cả quý II & III,
khách hàng lớn vẫn tiếp tục chốt đơn hàng cho quý IV.
Đơn hàng xuất khẩu trong quý II, quý III đã ổn định và
tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Quý I/2013, kim ngạch
xuất khẩu hàng dệt may đạt 3,79 tỷ USD, tăng 19% so với
cùng kỳ năm ngoái. Năm 2013, May 10 đặt kế hoạch mục
tiêu lợi nhuận 38 tỷ đồng, đạt doanh thu 1.688 tỷ đồng, giá
trị sản xuất công nghiệp 1.062 tỷ đồng, thu nhập bình
quân lao động 4,8 triệu đồng và chia cổ tức ở mức 18%.

Trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Tây Ban Nha năm ngoái đạt kỷ lục 2,003 tỷ euro,Trong ĐHĐCĐ ngày 16/05 tới của MPC bất ngờ có kế
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Để kích cầu mua sắm, những năm trước đây, các chuyên gia kinh tế đã đề xuất với
Chính phủ cho kéo dài các kỳ nghỉ lễ. Nhưng năm nay, mặc dù các siêu thị, cửa hàng
rầm rộ đưa ra chương trình khuyến mãi nhân dịp 30/4, 1/5 để kéo sức mua nhưng ghi
nhận cho thấy, tình trạng vắng khách vẫn ít được cải thiện. Theo đại diện siêu thị Big C,
lượng hàng hóa tiêu thụ được trong những ngày nghỉ lễ vừa qua tăng khoảng 30% so
với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng đang có khuyến mãi, giảm giá sâu như:
thực phẩm chế biến sẵn, nước ngọt, thực phẩm tươi sống, đồ dùng nhà bếp và quần áo
thời trang. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,700.95

Nghỉ lễ dài nhưng sức mua vẫn yếuVinamilk khánh thành Nhà máy Sữa bột Việt Nam

tăng 19,4% so với năm 2011, Việt Nam tiếp tục xuất siêu cao. Năm 2012 VN xuất sang
TBN hàng hóa trị giá 1,799 tỷ euro, tăng 23,8%, nhập khẩu đạt gần 204 triệu euro, giảm
9%. Phần lớn là điện thoại và các loại linh kiện, giày dép, cà phê, hàng dệt may và thủy
sản, và nhập chủ yếu là hải sản; sản phẩm hóa chất; máy móc, thiết bị, phụ tùng cơ khí;
nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; dược phẩm. Trao đổi mậu dịch giữa VN và TBN lần
đầu tiên cán mốc 1 tỷ euro năm 2008 và tăng liên tục từ năm đó tới nay, trừ năm 2009,
khi giao thương bị giảm nhẹ do tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu.

hoạch rút niêm yết. Một số nội dung khác cũng sẽ được
bàn tại đại hội như phát hành 5 triệu cp thưởng cho cán
bộ lâu năm chủ chốt, phát hành riêng lẻ 30 triệu cp, tăng
vốn của Minh Phú – Hậu Giang từ 600 tỷ đồng lên 1,000
tỷ đồng, thành lập viện nghiên cứu tôm với vốn đầu tư 1
triệu USD. Năm 2013 công ty đặt kế hoạch kim ngạch XK
hợp nhất 465 triệu USD, sản lượng sản xuất 36,900 tấn
tôm

Ngày 22/04, CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (HOSE:
VNM) khánh thành Nhà máy Sữa bột Việt Nam tại Khu
công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), tỉnh Bình
Dương. Nhà máy có vốn đầu tư khoảng 1,900 tỷ đồng với
công suất thiết kế 54,000 tấn sữa bột/năm. Đây là một
trong những nhà máy có công suất và mức độ tự động
hóa cao, máy móc thiết bị và công nghệ từ Châu Âu, đạt
tiêu chuẩn quốc tế HACCP, GMP, CODEX.
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Con đường kinh tế “mờ mịt” của Triều Tiên
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Châu Á sẽ là đầu tàu kinh tế thế giới trong năm nay

Việc Triều Tiên đóng cửa KCN Kaesong chung với Hàn Quốc cho thấy Bình Nhưỡng
sẵn sàng đặt các vấn đề chính trị lên trên những cải cách kinh tế cần thiết, đồng thời
tăng cường sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng con đường trước mắt đối với nền
kinh tế của Triều Tiên dường như đang trở nên mờ mịt hơn. Kaesong, biểu tượng cuối
cùng còn lại của sự hợp tác kinh tế liên Triều, đã bị phía Triều Tiên ngưng hoạt động kể
từ ngày 9/4. Triều Tiên đã rút toàn bộ 53.000 công nhân viên khỏi khu này, và từ chối
những lời đề nghị đối thoại sau đó từ Hàn Quốc.

Châu Á sẽ là đầu tàu kinh tế thế giới năm nay, với mức tăng trưởng 5,7% nhờ môi
trường bên ngoài tốt hơn, nhu cầu nội địa tăng mạnh. Theo ước đoán của IMF, tăng
trưởng kinh tế của châu Á vào năm 2013 là 5,7% và năm 2014 là 6%. Châu Á có được
mức tăng trưởng đó là nhờ môi trường bên ngoài đã tốt hơn và nhu cầu nội địa tăng
mạnh. Tiêu thụ và đầu tư tư nhân cũng nhận được sự hỗ trợ từ thị trường lao động
được ưu đãi. Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu, với mức tăng trưởng 7,1% năm nay và

(Cập nhật 16h10 ngày 02/05/2013)

2,174.12-3.79Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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khoảng 7,5% năm tới. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 1,49 điểm (-0,31%) xuống 473,02 điểm. Tổng KLGD
chỉ đạt gần 22,86 triệu đơn vị, với tổng giá trị tương ứng 606,86 tỷ
đồng. Giao dịch thỏa thuận góp 5,37 triệu đơn vị, tổng trị giá 280,7 tỷ
đồng. VFMVF1 cũng thỏa thuận gần 1 triệu chứng chỉ quỹ, trị giá gần
14,49 tỷ đồng. Với 4 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 21 mã giảm giá,
đóng cửa VN30-Index giảm 1,12 điểm (-0,21%) xuống 536,25 điểm.
Tổng KLGD nhóm cp này đạt trên 6,7 triệu đơn vị với tổng giá trị
178,16 tỷ đồng. Các mã tăng giá trong nhóm VN30 gồm MSN tăng
1.000 đồng, VIC tăng 1.500 đồng, HPG tăng 800 đồng, OGC tăng 100
đồng, còn lại các mã hầu hết đều giảm như: VNM, BVH, PVD, HAG
….Hai cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE với khối lượng
khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị gồm ITA và BGM lần lượt đạt 1,48 triệu
đơn vị và 1,02 triệu đơn vị. Đóng cửa, ITA đứng ở mức giá tham
chiếu 6.200 đồng/CP và BGM giảm 200 đồng/CP (-4,5%) xuống 4.400
đồng/CP. Phiên giao dịch hôm nay cũng đánh dấu sự giao dịch tích
cực của EIB với 970.650 cp được khớp lệnh, tuy nhiên EIB vẫn chỉ
đứng ở mức giá tham chiếu 14 500 đồng/cp

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 69 mã trên sàn HOSE với khối lượng
2.052.090 cổ phiếu, trong đó HPG được họ mua vào nhiều nhất với
khối lượng 258.320 cổ phiếu.. Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua
vào 30 mã trên sàn HNX với tổng khối lượng 794.400 cổ phiếu và bán
ra 22 mã với tổng khối lượng 540.900 cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào
nhiều nhất SHB với khối lượng 420.000 cổ phiếu và bán ra mạnh nhất
KLS với khối lượng 350.000 cổ phiếu.
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đứng ở mức giá tham chiếu 14 500 đồng/cp

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Kết thúc phiên giao dịch, số mã tăng giá và giảm giá bằng nhau là 84
mã và số mã đứng giá là 230. HNX-Index đóng cửa ở mức 58,3 điểm,
giảm 0,06 điểm (-0,1%), khối lượng giao dịch chỉ đạt gần 14,67 triệu
cổ phiếu, tương ứng trị giá 106,4 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 309.969 cổ phiếu với tổng giá trị 3,82 tỷ đồng. Với 5 mã
tăng giá, 14 mã đứng giá và 9 mã giảm giá, đóng cửa HNX30-Index
giảm 0,23 điểm (-0,22%) xuống 108,06 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch nhóm cổ phiếu này đạt gần 10,37 triệu cổ phiếu với tổng giá trị
81,94 tỷ đồng. Trên sàn HNX, giao dịch nhiều nhất là SHB và SCR
với khối lượng khớp lệnh đều đạt hơn 1,8 triệu đơn vị. Đóng cửa,
SCR tăng 100 đồng/CP lên 6.600 đồng/CP còn SHB giảm 100
đồng/CP xuống 6,500 đồng/CP. Ngoài ra, PVX cũng giao dịch khá sôi
nổi khi có hơn 1 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. PVA vẫn giữ
được mức giá trần 4.000 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt
352.900 cổ phiếu và cong dư mua trần 636.200 cổ phiếu, dư bán
trống sàn.

Trang 2



Phiên giao dịch đầu tháng 5 không có gì khác biệt so với
những phiên cuối tháng 4. Đường giá tiếp tục vận động
trên mức 470 điểm với thanh khoản sụt giảm so với
phiên trước. Giá trị giao dịch toàn sàn đạt hơn 600 tỷ
đồng, trong đó có tới 280 tỷ đồng là thỏa thuận. 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 tiếp tục vận động hẹp.
Đường giá vẫn nằm phía dưới đường MA(50) chưa có
cơ hội bứt phá lên trên đường này nên xu hướng thị
trường nhìn chung vẫn trong trend giảm. 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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Tiếp tục một phiên giao dịch lình xình, HNX-Index đóng
cửa để mất 0.1% xuống 58.3 điểm, thanh khoản sụt
giảm khá so với phiên trước với giá trị giao dịch chỉ đạt
hơn 100 tỷ đồng. 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. Đường RSI và STO
tiếp tục vận động hẹp cho thấy xu thế còn giằng co. 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 điểm, đà bán sẽ gia tăng khi
HNX-Index tiếp cận ngưỡng 60 điểm. 

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

Trang 3

60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/05/2013

Một phiên giao dịch đầu tháng 5 khá mờ nhạt với biến động của cả 2 chỉ số đều khá hẹp. Đóng cửa Vn-Index để
mất 1 49 điểm xuống 473 02 điểm HNX-Index giảm nhẹ 0 1% xuống 58 3 điểm Thanh khoản trên 2 sàn sụt

THỨ SÁU 

03/05/2013

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống 140,85 điểm lúc 3h25' theo giờ Tokyo. Chứng khoán
châu Á giảm điểm khi số liệu kinh tế Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất Mỹ trong tháng 4 giảm xuống 50,7 điểm,
mức thấp nhất 6 tháng. Đồng thời, Viện nghiên cứu ADP ngày 1/5 cho biết, trong tháng 4 có thêm 119.000 việc
làm, thấp hơn mức dự báo 154.000 và 131.000 việc làm của tháng 3. Chỉ số Nikkei 225 giảm gần 0,8%, đóng
cửa dưới mức 13.700 điểm trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,34%. Chứng khoán Hong Kong và
Trung Quốc đều giảm điểm khi sản xuất Trung Quốc giảm trong tháng 4. Theo số liệu của ngân hàng HSBC
ngày 2/5, chỉ số quản lý thu mua (PMI) của Trung Quốc giảm xuống 50,4 điểm trong tháng 4 từ 51,6 điểm tháng
3 do nhu cầu từ Mỹ và châu Âu giảm mạnh. 

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.

mất 1.49 điểm xuống 473.02 điểm. HNX Index giảm nhẹ 0.1% xuống 58.3 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn sụt
giảm với tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 700 tỷ đồng. Tâm lý thận trọng vẫn duy trì.

Dư âm của kỳ nghỉ lễ dài ngày vẫn còn, nhà đầu tư tiếp tục tâm lý thận trọng. Người mua thăm dò với các lệnh
đặt giá thấp. Không nhiều người sẵn sàng trả giá cao. Dư mua trên bảng điện tử đỏ quạch. Không có biến động
nào đáng kể, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực giữ nhịp chỉ số. MSN và VIC là những cố phiếu giao dịch
tích cực, bên cạnh đó tính đến cổ phiếu HPG với lực mua vào từ khối ngoại chiếm tới một nửa. Bên HNX cũng
diễn biến tương tự, thanh khoản trên sàn này hôm nay giảm đến gần 70% so với phiên trước đó. Những cổ
phiếu dẫn dắt chỉ vận động qua tham chiếu. Cổ phiếu tích cực trên sàn này là HUT và PGS. Nhìn chung biến
động toàn sàn khá hẹp. Cả 2 chỉ số vẫn biến động khá hẹp quanh ngưỡng hỗ trợ và chưa có sự bứt phá về
điểm số cũng như thanh khoản. Giao dịch thận trọng là điều thường thấy sau đà sụt giảm mạnh của thị trường.
Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu về rủi ro giảm giá còn khá cao. Bên cạnh đó, ngưỡng cản 490
điềm với Vn-Index và 60 điểm với HNX-Index là ngưỡng kháng cự khá cứng ở thời điểm hiện tại.

Trong điều kiện không được hỗ trợ bởi thông tin vĩ mô cùng với thanh khoản tiếp tục sụt giảm thì rủi ro xu thế
giảm điểm còn khá cao. Ngưỡng hỗ trợ trên 2 sàn tạm thời là điểm vận động tâm lý của nhà đầu tư. Nếu tâm lý
yếu đi, không còn kiên nhẫn với thị trường thì khả năng đà sụt giảm quay lại. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với
thị trường. 

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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