
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổng công ty PVT quý I/2013 đạt 53 tỷ đồng, lãi ròng của
công ty mẹ đạt 44 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2012,
chiếm 83% lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty. PVT
cho biết, nguyên nhân chính làm tăng lợi nhuận là do biến 
động tỷ giá 0,5% so với 2012, ghi nhận khoản chi phí
chênh lệch tỷ giá so với quý I/2012 giảm từ 46,75 tỷ đồng
xuống 13,8 tỷ đồng, làm lợi nhuận tăng 33 tỷ đồng. 
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Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 
2013, vốn ngoại đang có xu hướng chuyển dịch về miền Trung. 
Cụ thể, các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đang vươn lên dẫn đầu về thu
hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 2 điểm sáng là Thanh Hóa và Bình Định,
tiếp đến là khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Còn khu vực Đông Nam Bộ và Đồng
Bằng sông Hồng, những nơi được coi là điểm sáng thu hút vốn FDI từ trước đến nay
đã tụt xuống vị trí thứ ba và thứ tư. Thống kê 4 tháng đầu năm, cả nước thu hút được
8,2 tỷ USD vốn đầu tư ngoại, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước

Vốn ngoại chuyển dịch về miền Trung

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tập đoàn bán lẻ lớn nhất Singapore gia nhập thị trường Việt NamPVT tăng 33 tỷ đồng lợi nhuận quý I nhờ biến động tỷ
giá

Rà soát để xây kho lương thực Long Phú

CMV dự kiến trả tối thiểu 15% cổ tức năm 2013

Hợp nhất PVFC-Westernbank: Tỷ lệ sở hữu của PVN
sẽ giảm xuống còn khoảng 52%

NUTC Fair Price - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Singapore tuyên bố chính thức gia nhập thị
trường bán lẻ Việt Nam thông qua liên doanh với Saigon Co.op đầu tư, vận hành đại
siêu thị thương hiệu Co.opXtra. Một số chuyên gia trong ngành bán lẻ nhận định mô
hình Co.opXtra sẽ cạnh tranh mạnh mẽ với các mô hình bán lẻ và sỉ hiện có tại Việt
Nam như Metro, Family Mart… với sự hợp tác này, Saigon Co.op có thể kết hợp với
các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thông qua hơn 260 siêu thị,
đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi… của NUTC Fair Price tại Singapore.

CMV đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.200 tỷ đồng, giảm 200
tỷ đồng so với năm 2012. Mục tiêu LNTT đạt 36 tỷ đồng,
LNST đạt 27 tỷ đồng. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến tối thiểu là
15%. Giai đoạn 2013- 2017, công ty đặt kế hoạch tiếp
tục thủ tục mua 700 m2 ở Trung tâm thương mại Thứ 7
của tỉnh Kiên Giang trị giá 1,3 tỷ đồng, tiếp tục thủ tục
thuê 600 m2 đất tại Trung tâm bờ hồ, phường 8 để mở
cửa hàng tự chọn và cửa hàng khí hóa lỏng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn
thành việc rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch hệ thống

Việc hợp nhất PVFC và WTB tạo ra một NHTM có VĐL
9.000 tỷ đồng, quy mô tài sản 100.000 tỷ đồng. Lợi thế
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Từ ngày 20/6/2013,mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ
ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh dưới 1.000cc có mức thuế nhập khẩu là
5.000 USD/chiếc; dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế nhập
khẩu là 10.000 USD/chiếc. Đây là nội dung tại Quyết định 24/2013/QĐ-TTgcủa Thủ
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1Điều 1Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày
29/6/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở
xuống đã qua sử dụng. Đồng rupiah tăng 0,1% lên 9.734 rupiah/USD vào trưa nay (giờ
địa phương) tại Jakarta. Từ đầu năm đến nay, rupiah tăng 0,6%. Chỉ số Jakarta
Composite Index cũng tăng thêm 1,2% giá trị.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,973.96

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụngMDG ngày 15/5 giao dịch không hưởng quyền cổ tức
4% bằng tiền mặt

kho dự trữ 4 triệu tấn lúa khu vực ĐBSCL để làm cơ sở xem xét quyết định việc chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Kho lương thực Long Phú tại tỉnh
Sóc Trăng. Kế hoạch nâng cấp và xây mới hệ thống kho chứa lúa gạo tại khu vực này
bảo đảm có sức chứa gần 4 triệu tấn được triển khai từ năm 2010 sẽ cơ bản hoàn tất
vào cuối năm 2013. Hệ thống kho được xây dựng tại 52 địa điểm thuộc 13 tỉnh, thành
phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM

của PVFC và WTB sẽ được phát huy và cơ bản giải
quyết được các điểm yếu trước hợp nhất. Ngay khi quá
trình hợp nhất được hoàn thành, tỷ lệ vốn góp của PVN
chỉ còn 52%, tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư,
tạo điều kiện cho việc thoái vốn của PVN cũng như việc
linh hoạt hóa hoạt động đầu tư của Morgan Stanley.

MDG tiến hành thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền tỷ
lệ 4%, tương ứng mỗi cổ đông nhận được 400 đồng/cp.
Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối
cùng là 15/5 và 17/5. Ngày thực hiện thanh toán là ngày
30/5. Công ty trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 3%,
tương ứng với mỗi cổ đông nhận được 300 đồng/cp.
Năm 2013, MDG đặt mục tiêu kinh doanh cụ thể: Tổng
doanh thu dự kiến 278,87 tỷ đồng, LNTT là 29,38 tỷ đồng,
tổng giá trị đầu tư ước đạt 55 tỷ đồng.
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Indonesia tăng trưởng chậm nhất hơn 2 năm

BOK ngày 6/5 cho biết, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 4 đạt mức cao nhất
3 tháng khi đồng USD yếu làm tăng giá trị chuyển đổi của các tài sản không tính bằng
USD và lợi nhuận đầu tư tăng. Theo BOK, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối nước
này đạt 328,8 tỷ USD, tăng 1,39 tỷ USD so với tháng trước. BOK cho biết lợi nhuận
đầu tư tăng cao hơn trong tháng 4 và sự tăng giá của đồng euro, bảng Anh khiến giá trị
chuyển đổi ngoại tệ của họ tăng. Đồng euro tăng 2,2% so với USD và bảng Anh tăng
1,9% trong tháng trước.

Trong quý I/2013, GDP của Indonesia tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so
với mức 6,11% của quý IV/2012 và mức trung bình 6,1% do 26 chuyên gia kinh tế đưa
ra theo khảo sát của Bloomberg News. Kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế
lớn nhất Đông Nam Á này có thể gặp thêm nhiều khó khăn khi tổng thống Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono sắp tới sẽ thực hiện chương trình cắt trợ cấp nhiên liệu.
Xuất khẩu suy giảm và chi tiêu Chính phủ chưa đủ mạnh là nguyên nhân khiến tăng

ở ki h ế I d i ý I/2013 h hiệ

(Cập nhật 17h00 ngày 06/05/2013)

2,231.1725.67Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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trưởng kinh tế Indonesia quý I/2013 hạ nhiệt.  �
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 13,08 điểm (+2,75%), lên 488,32 điểm. Tổng KLGD
đạt gần 50 triệu đơn vị, tương đương giá trị 790,52 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5 triệu đơn vị, trị giá 208,33 tỷ đồng
(GAS và MSN đều có lượng thỏa thuận lớn đạt 101 tỷ và 70 tỷ đồng).
Chưa kể 1,5 triệu trái phiếu BID, trị giá 105 tỷ đồng được chuyển
nhượng. Toàn sàn có 208 mã tăng, 35 mã giảm và 45 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 29 mã tăng (trong đó 6 mã tăng trần), 1 mã
đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 12,66 điểm (+2,35%), lên 551,99
điểm. Sự tăng mạnh của nhóm cổ phiếu lớn giúp thị trường có phiên
giao dịch khởi sắc, với thanh khoản được cải thiện. Cụ thể, BVH tăng
3.100 đồng/cp; GAS tăng 2.500 đồng/cp; MSN và VNM cùng tăng
2.000 đồng/cp. Cổ phiếu KDC cũng tăng mạnh 2.700 đồng/cp, khi
những phút đầu phiên giảm điểm. Cùng với diễn biến tốt của thị
trường, hầu hết các nhóm cổ phiếu đều duy trì được sắc xanh, từ
nhóm cổ phiếu ngân hàng, khoáng sản, dầu khí. Đặc biệt, nhóm cổ
phiếu bất động sản khởi sắc với rất nhiều mã tăng trần như DIG, ITA,
KBC CIG CLG ITA là mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 70 mã với tổng khối
lượng đạt 2,25 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu GAS với khối lượng đạt 238.720 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại
mua vào 43 mã với khối lượng đạt 1,14 triệu đơn vị, đồng thời bán ra
22 mã với khối lượng 169.268 cổ phiếu. SCR là mã khối ngoại bán ra
mạnh nhất, đạt 50.000 đơn vị.
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KBC CIG CLG ITA là mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Chỉ số HNX-Index tăng 1,68 điểm (+2,84%), lên 60,74 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch 55 triệu đơn vị, tương đương trị giá 399 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,4 triệu cổ phiếu, trị giá 21,9 tỷ
đồng. Trong nhóm HNX30, có 27 mã tăng điểm (trong đó có 8 mã
tăng trần), 2 đứng giá và 1 mã không có giao dịch, chỉ số HNX30-
Index tăng 4,97 điểm (4,52%) lên 115,08 điểm. Nhóm cổ phiếu tăng
trần trong HNX30 chủ yếu là cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản như:
VCG, SCR, PVX, PVL, IDJ, ICG…Với lực mua mạnh từ khối ngoại,
đạt 640.100 đơn vị, SHB có khối lượng khớp được khủng, đạt trên
12,4 triệu đơn vị. NHững mã có khối lượng giao dịch lớn trên HOSE
như SCR (5,8 triệu); PVX (5,4 triệu); KLS (4 triệu…
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Thị trường bùng nổ trong phiên giao dịch đầu tuần mới.
Đóng cửa Vn-Index tăng mạnh 13.08 điểm lên 488.32
điểm. Thanh khoản cũng tăng khá với giá trị giao dịch
đạt gần 1000 tỷ dồng. Đã lâu rồi sàn Hose mới có một
phiên giao dịch tích cực bùng nổ cả về điểm số và thanh
khoản. Đường giá hồi phục mạnh lên dải giữa của
Bollinger, đồng thời RSI và STO cũng tăng mạnh về
vùng 70 điểm. MACD cũng rút ngắn dần khoảng cách
với đường tín hiệu và phục hồi nhẹ. Khả năng đà hồi
phục sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới. Ngưỡng kháng cự
hiện tại vẫn là ngưỡng 495 điểm. Chỉ báo kỹ thuật vẫn
chưa xác nhận xu thế tăng điểm trở lại của thị trường.
Tuy nhiên đà hồi phục ngắn hạn có thể kéo dài hơn 1
phiên nữa. 
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Giao dịch tích cực ngay từ đầu phiên và đóng cửa ở
mức cao nhất trong phiên . HNX-Index tăng 2.84% lên
60.74 điểm. Ngưỡng 60 điểm đã được chinh phục khá
nhẹ nhàng. Thanh khoản cũng là yếu tố tích cực ở phiên
nay khi tăng gần 100% về giá trị so với phiên trước. RSI
hồi phục mạnh lên ngưỡng 70 điểm, STO bắt đầu rơi
vào vùng quá bán. Thêm vào đó là MACD vẫn vận động
đi ngang cùng đường tín hiệu nên khả năng phiên tới đà
bán nhanh chóng quay trở lại, áp lực điều chỉnh là sớm
hay muộn. Xu thế mới chưa được xác lập khi dải
Bollinger vẫn đi ngang với cận trên là ngưỡng 62 điểm
và cận dưới là 57 điểm. Phiên tới, HNX-index sẽ test lại
ngưỡng 60 điểm mà phiên nay đã chinh phục được.

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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60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Với thông tin hạ lãi suất, thị trường hào hứng đón nhận thông tin với giao dịch “bùng nổ” cả về chỉ số và thanh
khoản Vn-Index ghi được 13 08 điểm lên 488 32 điểm tiệm cận với ngưỡng 490 điểm HNX-Index cũng đóng
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Chỉ số MSCI (không bao gồm chứng khoán Nhật Bản) tăng 0,6% lên 483,75 điểm lúc 4h35' theo giờ Hong
Kong. Chứng khoán Hong Kong lên cao nhất 8 tuần trong khi chứng khoán Trung Quốc đóng cửa ở mức cao
nhất 2 tuần với cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ tăng mạnh nhất. Đặc biệt chứng khoán Malaysia lên cao
kỷ lục sau khi ông Najib Razak đắc cử thủ tướng Malaysia trong cuộc bầu cử ngày 5/5. Niềm tin vào các thị
trưởng chứng khoán châu Á tăng trở lại nhờ những tin tức tích cực từ thị trường lao động Mỹ. Theo số liệu của
Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 3/5, trong tháng 4 thị trường lao động Mỹ có thêm 165.000 việc làm, cao hơn dự
báo trước đó và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 7,6% xuống 7,5%. Tuy nhiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc đi ngược với
xu hướng của thị trường với mức giảm 0,22% khi các nhà đầu tư đang chờ đợi những động thái của Ngân hàng
Trung ương Hàn Quốc (BOK) tại cuộc họp về chính sách lãi suất ngày 9/5. Thị trường chứng khoán Nhật Bản
tiếp tục đóng cửa ngày hôm nay do nghỉ lễ và sẽ hoạt động trở lại vào ngày mai. 

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.

khoản. Vn Index ghi được 13.08 điểm lên 488.32 điểm, tiệm cận với ngưỡng 490 điểm. HNX Index cũng đóng
cửa ở mức cao nhất trong ngày lên 60.74 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn tăng gấp đôi so với hôm qua với giá trị
giao dịch đạt hơn 1020.3 tỷ đồng.

Đã lâu rồi thị trường mới có phiên giao dịch tích cực với lực bán không còn lớn khi giá tăng và cầu trở nên hứng
khởi gia tốc khớp vào bên bán khiến cung chùn bước và việc tăng điểm hôm nay chủ yếu là nhờ lực cầu. Sự
khởi sắc ở đồng loạt các cổ phiếu và dẫn đầu vẫn là nhóm bất động sản luôn nhen nhóm lên suy nghĩ về khả
năng sóng tăng trở lại với lịch sử đã để lại. Thanh khoản tăng cao hôm nay là điều được chờ đợi khá lâu, đặc
biệt khi hai phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ giao dịch quá yếu. Thị trường không phản ứng với thông tin hỗ trợ thường
được diễn giải là một thị trường yếu. Tuy nhiên có lẽ do dòng tiền chỉ chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn để
nhập cuộc. Với độ rộng mở rộng, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt giữ vai trò chính trong biến động tăng và các mã
đầu cơ nhận được lực mua mạnh, thị trường có chuyển biến tích cực. Ngoài các cổ phiếu đầu cơ lớn, nhóm
blue-chips vẫn giao dịch không quá nóng nên có thể hi vọng phiên hôm nay không phải là biến động kỹ thuật.
Nhà đầu tư trong nước giữ vị thế giao dịch rất nhỏ. Một phiên giao dịch chưa thể nói lên điều gì nhưng phần nào
cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào có chuyển biến tích cực. Và thông tin tích cực phần nào cũng ảnh
hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa mở ra xu thế tích cực cho thị trường khi các đường giá chỉ mới tiếp cận dải giữa
của Bollinger. Tín hiệu cho thấy khả năng có áp lực điều chỉnh trong 1-2 phiên tới test lại ngưỡng kháng cự vừa
chinh phục được nay trở thành ngưỡng hỗ trợ.   

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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