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Nhìn chung, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh quý I giảm
nhiều so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lợi nhuận gộp
CTN giảm gần 51%, từ 8,65 tỷ đồng còn 4,26 tỷ đồng
trong quý I năm nay. Các khoản chi phí trong quý I cao,
trong đó, chi phí tài chính tăng gần 144%, lên 5,51 tỷ đồng
trong quý I năm nay, chi phí quản lý bằng 50% lợi nhuận
gộp. Kết thúc quý I, CTN thoát lỗ từ khoản lợi nhuận khác 
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Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 4, sản lượng khai thác than sạch đạt khoảng 3,9
triệu tấn, giảm 9,2% so với thực hiện tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm
2012. Kết quả khai thác than sạch trong 4 tháng đầu năm đạt trên 14,9 triệu tấn, giảm
2,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tồn kho than tiêu chuẩn đến hết tháng 4 khoảng 5,9
triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với 3 tháng đầu năm. XK than đang gặp khó khăn do giá và
lượng than tiêu thụ trên thị trường thế giới giảm. Lượng than đá XK trong tháng 4 chỉ
đạt 1 triệu tấn, giảm 40,6% so với tháng 3 và giảm 20,6% so với tháng 4-2012. 

Tăng 1 triệu tấn than tồn kho

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đà Nẵng: Sẽ hạn chế nhập cư để giảm áp lực cho hạ tầng giao thôngCTN thoát lỗ quý I nhờ khoản lợi nhuận khác

400 triệu USD xây dựng Trung tâm nghề cá ĐBSC

Xi măng Bút Sơn lỗ gần 46 tỷ đồng trong quý I

HVG: tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng để đầu tư tôm

Theo các nhà tư vấn, với tốc độ tăng trưởng ô tô bình quân của thành phố là 12,3%/
năm và xe mô tô là 10,5%/năm, Đà Nẵng đang đối mặt với việc bùng nổ phương tiện
giao thông cá nhân làm hạn chế năng lực của cở sở hạ tầng giao thông. Đà Nẵng sẽ
không cho nhập cư vào thành phố đối với các đối tượng chưa có nhà ở, không có việc
làm ổn định hoặc chỉ mới có đất mà không có nhà nhằm giảm áp lực hạ tầng. Đà Nẵng
được cảnh báo đang đối mặt với việc bùng nổ phương tiện giao thông cá nhân làm hạn
chế năng lực của cơ sở hạ tầng giao thông.   

Doanh thu thuần BTS giảm gần 5%, đạt 583 tỷ đồng do
doanh thu bán clinker và xi măng giảm 13,99 tỷ đồng. Chi
phí gia vốn tăng gần 13% so với quý I năm trước là do giá
mua vật tư đầu vào tăng làm giá xuất bình quân tăng,
công ty còn trích một số khoản chi phí cao hơn quý I/2012
cho phù hợp với tình hình thực tế. Chi phí tài chính cao,
chủ yếu là trả lãi vay, gần bằng 89% lợi nhuận gộp trong
quý

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD, bằng hình thức đầu tư trong nước
hoặc nước ngoài (theo hình thức BOT, BT, PPP…); được xây dựng trên diện tích
khoảng 110ha, tại khu công nghiệp Hưng Phú 1, thuộc phường Tân Phú, quận Cái
Răng, thành phố Cần Thơ. Sau khi hoàn thành, Trung tâm nghề cá vùng ĐBSCL sẽ tạo
điề kiệ h à h thủ ả ĐBSCL hát t iể ă độ à bề ữ thú đẩ hát

Năm 2014, HVG sẽ xuất khẩu 500 triệu USD, trong đó
hợp nhất của tất cả các nhà máy chế biến tôm và cá,
doanh số 15.000-16.000 tỷ đồng. Cổ đông cũng sẽ bàn về
kế hoạch năm 2013 với sản lượng xuất khẩu đạt 100.000
tấ t ứ ki h đ t 300 t iệ USD D h th
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Sản lượng giày dép da tháng 4 ước đạt 17,2 triệu đôi, giảm 6,3% so với tháng 4/2012,
tính chung 4 tháng ước đạt 68,0 triệu đôi, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, kim
ngạch xuất khẩu giày, dép các loại 4 tháng ước đạt 2,25 triệu USD, tăng 9% so với
cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2012 trở lại đây (trừ tháng 1 là tháng
có Tết Nguyên đán). Bộ Công thương cho rằng, xuất khẩu da giày của Việt Nam vẫn
tiềm ẩn nhiều rủi ro do thị trường thế giới hiện nay có nhiều biến động và việc nguyên
liệu sản xuất phụ thuộc vào nhập khẩu. Nhu cầu bên ngoài đối với các sản phẩm Trung
Quốc vẫn còn cao bởi sản phẩm nước này vẫn có lợi thế cạnh tranh trong các thị
trường toàn cầu.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,056.20

Xuất khẩu da giày vẫn tiềm ẩn nhiều rủi roVinamilk lợi nhuận gộp xuất khẩu quý I giảm 47%

điều kiện cho ngành thủy sản ĐBSCL phát triển năng động và bền vững; thúc đẩy phát
triển kinh tế vùng và phát huy thế mạnh từng địa phương trong khu vực. Từ đó, nâng
cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo ra thị trường thủy sản có sức hút trong
khu vực và gắn kết các khâu trong chuỗi giá trị thủy sản.

tấn, tương ứng kim ngạch đạt 300 triệu USD. Doanh thu
hợp nhất 12,000 tỷ đồng, LNTT 800 tỷ đồng và cổ tức
20%. Cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt ở mức 20% trên
vốn điều lệ mới này. 

Doanh thu thuần quý I tăng 13,6% so với cùng kỳ năm
trước đạt 6.676,4 tỷ đồng. Nhờ giá vốn hàng bán tăng
chậm nên lợi nhuận gộp quý này tăng 36,5% đạt 2.456,2
tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp
dịch vụ trong nước đạt 2.332,5 tỷ đồng, tăng 49% so với
cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp về xuất khẩu giảm 47%
so với quý I/2012, đạt 123,6 tỷ đồng. EPS đạt 1.837 đồng.
Doanh thu tài chính quý này của VNM đạt 109,8 tỷ đồng,
giảm gần 25% so với năm trước. 
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Credit Agricole: Yên có thể sắp xuống dưới 100 yên/USD

17.90

14.58 3,935.90

Xuất khẩu Trung Quốc tháng 4 tăng vượt dự báo

Credit Agricole dự báo, USD sẽ sớm phá ngưỡng 100 yên/USD và lên 104 yên/USD
vào cuối năm nay. Lúc 7h48’ sáng nay 8/5 theo giờ London, yên giao dịch ở 98,8
yên/USD. Trong vòng 6 tháng qua, USD đã tăng 24% so với yên Nhật, lên kỷ lục 99,95
yên/USD tháng 4 vừa qua. Đà tịnh tiến về tỷ giá 100 yên/USD chậm lại khi lợi suất trái
phiếu Mỹ giảm kéo theo nhu cầu của Nhật Bản đối với trái phiếu Mỹ giảm. Nhà đầu tư
Nhật bán ròng trái phiếu nước ngoài tuần thứ 6 liên tiếp.

Kim ngạch xuất và nhập khẩu Trung Quốc trong tháng 4 bất ngờ tăng trong khi chính
phủ nước này đang điều tra lại các số liệu được công bố trước đó. Tổng cục Hải quan
Trung Quốc ngày hôm nay (8/5) cho biết xuất khẩu trong tháng 4 tăng 14,7% so với
mức dự báo trung bình 9,2% của các chuyên gia. Nhập khẩu tăng 16,8% và thặng dư
thương mại đạt 18,2 tỷ USD, cao hơn so với dự kiến. Nhu cầu toàn cầu và trong nước
tăng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc sau khi kinh tế nước này bất ngờ tăng trưởng
chậm lại trong quý I.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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Nỗ lực tăng điểm trên HOSE đã không thành công, khi kết thúc phiên
giao dịch chỉ số VN-Index vẫn giảm nhẹ 0,51 điểm (-0,11%) xuống
485,07 điểm. Tổng KLGD đạt 53,44 triệu đơn vị, tương đương giá trị
849,55 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 26 triệu đơn
vị, trị giá 608,66 tỷ đồng. Toàn sàn có 98 mã tăng, 117 mã giảm và 64
mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 13 mã tăng, 5 mã đứng giá, 12
mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 0,17 điểm (+0,03%), lên 549,74
điểm. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, chỉ có STB và VCB bứt phá
tăng điểm khi giảm điểm trong suốt phiên giao dịch sáng, kết thúc
phiên với mức tăng tương ứng 100 và 200 đồng/cp. VIC cũng tăng
500 đồng/cp, trong khi VNM giảm 1.000 đồng và MSN giảm 3.000
đồng (mặc dù mã này được khối ngoại mua mạnh trong phiên, đạt
gần 1,7 triệu đơn vị). ITA và SAM là mã có khối lượng giao dịch lớn
nhất trên HOSE, đạt 3 triệu và 2 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 77 mã với tổng khối
lượng đạt 4,87 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu KDC và HAG, đều đạt trên 1 triệu đơn vị. Bên HNX, Khối ngoại
mua vào 42 mã với khối lượng đạt 1,76 triệu đơn vị, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là cổ phiếu SHB đạt 623.000 đơn vị, đồng thời bán ra
29 mã với khối lượng 843.112 cổ phiếu. KLS là mã khối ngoại bán ra
mạnh nhất, đạt 502.000 đơn vị.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Trên sàn HNX, diễn biến trong phiên giao dịch chiều không có nhiều
thay đổi, sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo trên sàn. Kết thúc phiên giao dịch,
chỉ số HNX-Index giảm 0,46 điểm (-0,76%), xuống 60,08 điểm. Đóng
cửa, gam đỏ chiếm phần chủ đạo trên bảng điện tử. Thống kê cụ thể
có 114 mã giảm, 81 mã tăng và 86 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao
dịch 32 triệu đơn vị, tương đương trị giá 227,71 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 1,1 triệu cổ phiếu, trị giá 5,12 tỷ đồng. Trong
nhóm HNX30, có 5 mã tăng điểm, 5 đứng giá và 19 mã giảm điểm,
chỉ số HNX30-Index giảm 1,62 điểm (-1,42%) xuống 112,48 điểm.
Trong số 13 mã giảm sàn trên HNX chiếm phần lớn là nhóm cổ phiếu
bất động sản và xây lắp, điểm hình những mã giảm sàn trong nhóm
này phải kể đến là CID, CTN, CX8, DC2, LO5…Những mã có khối
lượng giao dịch lớn trên HOSE là PVX (5,65 triệu); SCR (4,26 triệu);
SHB (4 triệu…

2,474,980 843,112BÁN
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Tiếp tục một phiên giằng co, đồ thị có hình răng cưa với
đường giá vận động quanh giá tham chiếu. Tâm lý thận
trọng vẫn chiếm ưu thế. Đóng cửa, Vn-index để mất
0.51 điểm xuống 485.07 điểm. Thanh khoản sụt giảm so
với phiên trước với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 500 tỷ
đồng. Đường giá tiếp tục bán sát dải giữa của Bollinger
và chưa thực sự bứt phá khỏi ngưỡng này. Điểm tích
cực là MACD có xu hướng cắt lên trên đường tín hiệu
và STO và RSI cũng chưa vào vùng quá mua nên áp
lực bán ra không quá mạnh. Dải Bollinger tạm thời
ngưng đà mở rộng xuống phía dưới phần nào giúp tâm
lý nhà đầu tư bớt lo ngại xu thế giảm điểm. Trong phiên
tới, dự báo VN-index sẽ dao động trong khoảng 480 –
490 điểm.  
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Diễn biến tương tự với phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp.
HNX-Index đóng cửa ở mức 60.08 điểm, giảm 0.46
điểm. Điểm tích cực là giá đóng cửa không phải là mức
giá thấp nhất trong phiên nhờ lực cầu bắt đáy ở thời
điểm cuối phiên. Thanh khoản giảm khá so với phiên
trước với giá trị giao dịch chỉ đạt 227.714 tỷ đồng. STO
tiếp tục ở vùng quá mua, cùng với RSI quay đầu giảm
điểm phiên nay cho thấy xu hướng không tích cực.
Điểm tích cực là MACD có xu hướng cắt lên trên đường
tín hiệu. Tuy nhiên, 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. Cơ hội cho xu thế tăng
điểm khi HNX-Index vượt qua ngưỡng 63 điểm cùng sự
ủng hộ của thanh khoản. 

62 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm khi kim ngạch xuất và nhập khẩu Trung Quốc trong tháng
4 tăng vượt dự báo. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,9% lên 143,37 điểm lúc 5h07' chiều 8/5 theo
giờ Tokyo. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa ở mức cao nhất 5 năm trong khi chỉ số Shanghai Composite
của Trung Quốc lên cao nhất 6 tuần. Chứng khoán Hàn Quốc tăng nhẹ 0,11%, đóng cửa dưới mức 1.960 điểm
khi các nhà đầu tư kỳ vọng vào cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ngày mai. Chứng khoán
Australia chạm mức 5.201 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 6/2008 và chứng khoán Hong Kong
cũng tăng đạt mức cao nhất 8 tuần. Chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi Tổng cục Hải quan Trung Quốc
ngày 8/5 cho biết, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc tăng 14,7% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái,
cao hơn mức dự báo 9,2% của các chuyên gia. Trong khi đó nhập khẩu tăng 16,8%, vượt mức dự báo 13%
trước đó. Thặng dư thương mại của nước này trong tháng 4 đạt 18,2 tỷ USD. 
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Sau khi chạm dải giữa của Bollinger, cả 2 đường giá vẫn ngập ngừng quanh ngưỡng này và chưa mở ra xu thế
mới cho thị trường Cả 2 chỉ số đóng cửa với sắc đỏ và giao dịch tiếp tục theo xu thế giằng co là chủ đạo với
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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.

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. Và đường giá tiếp tục phải test lại ngưỡng kháng cự vừa chinh phục được nay trở thành ngưỡng
hỗ trợ. Và khi thông tin vĩ mô hỗ trợ không xuất hiện thì lực cầu sẽ không được cải thiện. Nhà đầu tư duy trì
trạng thái thận trọng với thị trường.    

mới cho thị trường. Cả 2 chỉ số đóng cửa với sắc đỏ và giao dịch tiếp tục theo xu thế giằng co là chủ đạo với
thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn.

Giao dịch buổi sáng theo xu thế đuối dần về cuối phiên, đặc biệt là diễn biến ở đầu giờ phiên chiều với đà sụt
giảm mạnh dần lên. Tuy nhiên lực cầu tham gia mạnh vào cuối phiên phần nào đã giúp cả 2 chỉ số giảm bớt số
điểm mất đi. Nguyên nhân chính của biến động ở một số cổ phiếu Bluechips lúc đóng cửa là từ sức mua của
nhà đầu tư nước ngoài. Tiêu biểu là cổ phiếu HAG với tỉ lệ mua chiếm hơn 74% thanh khoản của mã này. Nhìn
chung rổ VN30 hôm nay được khối ngoại mua vào khá mạnh và rất mạnh ở một số mã. Tổng giá trị mua ròng
của rổ này và GAS là 36,9 tỷ đồng thì nổi bật là GAS (8,6 tỷ), HAG (19,5 tỷ), HPG (5,4 tỷ), HSG (5,2 tỷ), KDC
(6,1 tỷ). Quy mô bán ra của khối này không lớn, tập trung vào DPM (-6,2 tỷ) và GMD (3,3 tỷ). Sàn Hà Nội trong
phiên chiều nay có dao động mạnh hơn nhiều so với HSX. Các cổ phiếu đầu cơ biến động giá mạnh đã ảnh
hưởng tới cả sàn. HNX lại không có sự giằng chéo giữa các mã vốn hóa lớn nên mức độ phản ánh lên Index rất
rõ. Nhìn chung biến động phiên nay trên 2 sàn không có gì đặt biệt khi vận động cung cầu khá tự nhiên, không
có lực cầu quá lớn cũng như lực cung cũng có phần hững hờ. Xu thế giằng co còn tiếp diễn trong các phiên tới
khi đường giá vẫn vận động quanh ngưỡng hỗ trợ và thanh khoản không mấy cải thiện.

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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