
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã đồng ý
cùng Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ vốn cho dự án tuyến metro số 5 của TPHCM (giai
đoạn 1). tổng vốn đầu tư cho tuyến metro số 5 ước tính khoảng 1,85 tỷ USD. Trong
tổng mức đầu tư 857,56 triệu euro cho riêng giai đoạn 1 từ Ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài
Gòn, phần vốn góp của ADB là 330 triệu euro (tương đương 429 triệu USD) và EIB là
200 triệu euro. Do nguồn vốn chưa đủ nên đến nay đề án nghiên cứu khả thi dự án vẫn
chưa được UBND TPHCM duyệt. 

Nhiều thông tin bên lề cho thấy, về lý thuyết là đã đồng
thuận phương án hợp nhất với HDBank song ngân hàng
này vẫn đang lấn cấn nhiều ở vấn đề đổi tên, mất thương
hiệu… nên sự liên kết giữa 2 ngân hàng này chưa thực
sự ngã ngũ. Nhiều cổ đông của DaiA Bank sợ rằng câu
chuyện này sẽ giống với một thương vụ M&A diễn ra trên
thị trường OTC vài năm trước đây theo hình thức hợp tác

Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ các vấn đề liên quan đến 
chính sách tiền lương như: mức lương tối thiểu vùng hằng năm và từng thời kỳ, mức
lương tối thiểu theo giờ áp dụng với một số công việc… sao cho hợp lý. Hội đồng tiền
l ơng q ốc gia d kiến có 15 thành iên đang công tác tại Bộ Lao động Th ơng binh

LCS công bố BCTC quý 1/2013 với LNST chỉ đạt 104 triệu
đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ,
doanh thu chỉ đạt 11.29 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng
kỳ Giá ốn hàng bán theo đó cũng giảm 97% ở mức

Phó Chủ tịch WB đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 6-9.5. Ông đánh giá cao hiệu
quả sử dụng nguồn vốn vay ODA tại Việt Nam, với minh chứng là Việt Nam đã đạt kết
quả giảm nghèo ấn tượng nhất thế giới. Tính đến năm 2012, nguồn vốn từ Hiệp hội
Phát triển Quốc tế thuộc WB cấp cho VN là khoảng 8 tỉ USD, với mức trả nợ là 120
triệu USD trong năm đó. VN luôn nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho
WB. WB hiện có 55 dự án đang được thực hiện tại Việt Nam và đã giải ngân năm 2012
được trên 850 triệu USD. WB hy vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong năm 2013.

Việt Nam có “hồ sơ không tỳ vết” về trả nợ ODA

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

ADB và EIB sẽ tài trợ vốn cho tuyến metro số 5, TPHCMMPC: Vì sao "vua tôm" chạy khỏi sàn?

Sẽ ra mắt Hội đồng tiền lương quốc gia trong tháng 7 tới

Đại hội cổ đông ngân hàng Đại Á sẽ nóng chuyện
M&A

LCS: Lãi quý 1 giảm 98%  

Đầu năm 2012, dịch bệnh EMS làm tôm chết hàng loạt.
Nhật và Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu của Minh Phú
lại có Đồng yên bị mất giá 20% so với USD, đồng won
cũng giảm giá. Việc tăng giá gây áp lực cho cả người tiêu
dùng và nhà cung cấp. Do đó, niêm yết thành vòng kim
cô, hoặc công ty phát hành giá 30.000 đồng/CP để thu về
900 tỷ đồng, ném qua cửa sổ 600 tỷ hoặc huỷ niêm yết để
được 1 500 tỷ đồng
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Lúc 9h59’ (9/5) theo giờ Tokyo, euro giao dịch ở 1,316 USD/EUR sau khi tăng 0,6%
phiên hôm qua lên 1,3153 USD/EUR, tăng mạnh nhất kể từ ngày 16/4. Euro cũng tăng
so với yên, giao dịch ở 130,11 yên/EUR sau khi tăng 0,6% phiên trước. Yên tăng 0,1%
so với USD lên 98,87 yên/USD. Euro tăng so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khi nhà đầu
tư lạc quan về kinh tế eurozone với số liệu mới công bố cho thấy, sản lượng công
nghiệp tháng 3 của Đức bất ngờ tăng, dự kiến xuất khẩu của Đức phục hồi trong tháng
3, làm giảm lo ngại nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Những dấu hiệu khủng hoảng nợ của Nhật bắt đầu xuất hiện và có thể trầm trọng hơn
cuộc khủng hoảng của Mỹ năm 2008. Chính phủ Nhật đang trong tình trạng mất thanh
khoản và NHTW nước này tăng cường mua thêm trái phiếu chính phủ để gánh nợ thay
và vấn đề bây giờ là khi nào khủng hoảng sẽ tàn phá Nhật Bản. Nhiều người Mỹ lo ngại
về việc Fed in quá nhiều tiền, thì hầu hết chuyên gia cho rằng, nỗ lực kích thích của
Nhật sẽ đe dọa kinh tế toàn cầu nhiều hơn ngay cả khi thị trường tài chính tiếp tục tăng
trưởng nhờ nguồn vốn giá rẻ.
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Khủng hoảng nợ Nhật Bản có thể trầm trọng hơn khủng hoảng tài chính Mỹ
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Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu đồ gỗPXT trúng thầu dự án của GAS

lương quốc gia dự kiến có 15 thành viên đang công tác tại Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, và đại diện tổ chức người sử dụng lao
động ở Trung ương. Như vậy, sau khi được thành lập, Hội đồng tiền lương quốc gia sẽ
nghiên cứu đưa ra lộ trình, thời điểm điều chỉnh, mức điều chỉnh lương tối thiểu hàng
năm theo yêu cầu của Chính phủ.

kỳ. Giá vốn hàng bán theo đó cũng giảm 97%, ở mức
7.36 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm là do trong quý 1/2012
công tác bê tông RCC NM Thủy điện Bản Chát trong giai
đoạn thi công và lập hồ sơ thanh toán, theo đó phần lớn
doanh thu đã được thực hiện ghi nhận trong quý này.

Chiều 08/05, PXT và GAS đã ký kết hợp đồng “Gói thầu
thiết kế, mua sắm, thi công xây lắp và chạy thử cụm máy
nén khí PM3 Cà Mau”, với tổng giá trị hợp đồng 90.8 tỷ
đồng. Cụm máy nén khí PM3 đầu vào thuộc dự án: Nhà
máy xử lý khí Cà Mau của GAS được xây dựng nhằm
mục đích tăng lưu lượng của đường ống PM3-Cà Mau
cũng như đáp ứng áp suất yêu cầu của các nhà máy
Điện, Đạm Cà Mau và tăng áp suất đầu vào của Nhà máy
xử lý khí Cà Mau trong tương lai.
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Việt Nam đứng thứ 6 thế giới và thứ 2 châu Á về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ
năm 2012, theo Bộ Công thương. Năm 2012, xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản của Việt Nam
đạt kim ngạch 4,67 tỷ USD tăng 15,3% so với cùng kỳ và tăng gần 200% so với năm
2007, là một trong những lĩnh vực có tỷ lệ xuất siêu cao so với cả nước (khoảng 3 tỷ
USD, tương ứng 65%). Tiếp tục đà tăng trưởng, quý I/2013, kim ngạch xuất khẩu gỗ và
sản phẩm tăng 13,73% so với cùng kỳ năm 2012. Tính riêng tháng 3/2013, kim ngạch
xuất khẩu mặt hàng này đạt 432,1 triệu USD, tăng 73,6% so với tháng trước đó và tăng
2,55% so với tháng 3/2012

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h50 ngày 09/05/2013) Trang 1
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STB có lượng cp thỏa thuận lên đến hơn 47,35 triệu cp tương ứng
tổng giá trị hơn 1.037 tỷ đồng. EIB có giao dịch thỏa thuận khủng
phiên thứ 2 liên tiếp với 6,58 triệu cp ở mức giá trần 15.700 đồng/cp
với tổng giá trị đạt 103,34 tỷ đồng. Đóng cửa phiên giao dịch, EIB
tăng lên 15.100 đồng/CP, STB vẫn đứng ở mức giá tham chiếu
21.900 đồng/CP. Nhờ STB bất ngờ thỏa thuận khủng giúp thanh
khoản trên thị trường tăng vọt khi có gần 101,3 triệu cp được chuyển
nhượng trên sàn HOSE với tổng giá trị lên đến 1.816,3 tỷ đồng. Đóng
cửa, toàn sàn có 145 mã tăng giá, 71 mã giảm giá và 76 mã đứng giá, 
VN-Index tăng 1,15 điểm (+0,24%) lên 486,22 điểm. Trong đó,
TKLGD thỏa thuận đạt 55,42 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng
1.174,18 tỷ đồng. Với 15 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 4 mã giảm
giá, đóng cửa, VN30-Index tăng 2,79 điểm (+0,51%) lên 552,53 điểm.
Nhóm ngân hàng, CTG và EIB vẫn giữ được mức tăng điểm, trong khi
MBB và STB vẫn đứng ở giá tham chiếu thì VCB giảm 300 đồng. Các
cp xây dựng và bất động sản tiếp tục khởi sắc khi ITA, HQC, OGC,
KBC ITC SII đều tăng kịch trần

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Trên sàn HNX, nhiều mã trong nhóm HNX30 được đẩy lên trên mức
tham chiếu giúp HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng mạnh 0,56 điểm
(+0,93%) lên 60,64 điểm với khối lượng giao dịch đạt trên 36 triệu
đơn vị, tương ứng hơn 261,16 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
chỉ đạt 241.068 đơn vị với trị giá 2,28 tỷ đồng. Với 9 mã đứng giá và
21 mã tăng giá, đóng cửa phiên giao dịch HNX30-Index tăng 1,98
điểm (+1,76%) lên 114,47 điểm. Trong đó, hầu hết các mã có vốn hóa
lớn đều tăng giá như ACB, BVS, KLS, PVC, PVX, SCR, SHB, VCG…,
còn PVL được kéo lên giá trần với mức tăng 300 đồng/CP (+8,82%)
lên 3.400 đồng/CP và còn dư bán trần 332.900 cổ phiếu. Cổ phiếu
thanh khoản tốt nhất trên thị trường là PVX với khối lượng khớp lệnh
đạt gần 8,6 triệu đơn vị. Đóng cửa, PVX tăng 300 đồng/CP (+5,45%),
tạm đứng giá 5.500 đồng/CP. Tiếp theo sau đó là SHB và SCR với
khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt gần 5,69 triệu đơn vị và 4,63 triệu
đơn vị. Đóng cửa, SHB và SCR lần lượt tăng 100 đồng và 300 đồng
lên mức giá 6.900 đồng/CP và 7.600 đồng/CP.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào là 72 mã với khối lượng 2.538.240 cổ
phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất KBC với khối lượng 355.000
cổ phiếu. Trong khi đó, họ mua vào trên sàn HNX là 32 mã với khối
lượng 522.800 cổ phiếu và bán ra 27 mã với khối lượng 147.457 cổ
phiếu.

522,800

60.64

Trang 2

1,690,130 131,657BÁN



Giao dịch đã tích cực hơn sau 2 phiên giằng co. Mặc dù
điểm số không có sự bứt phá nhưng nhận thấy dòng
tiền có dấu hiệu quay lại thị trường và nhóm bất động
sản tiếp tục là nhóm dẫn dắt và tạo hưng phấn cho thị
trường. Thanh khoản phiên nay tăng đột biến với khối
lượng đạt hơn 100 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 1800 tỷ đồng. Trong đó giá trị thỏa thuận
chiếm đa số với 1,174.182 tỷ đồng được trao tay, STB
được thỏa thuận tới hơn 1000 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.  

THỨ SÁU
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Diễn biến tích cực hơn ngay từ đầu phiên và đồ thị có xu
hướng tăng dần đến cuối phiên. Nhóm cổ phiếu bất
động sản là nhóm giao dịch tích cực trên sàn này tiêu
biểu VCG, SCR, HUT, PVX. Thanh khoản trên sàn này
không có gì thay đổi so với phiên trước. Giá trị giao dịch
chỉ đạt hơn 261 tỷ đồng. STO tiếp tục ở vùng quá mua,
cùng với RSI phục hồi khá nhẹ, thêm vào đó MFI và
Momentum vận động khá hẹp chưa mở ra xu thế tích
cực cho thị trường. 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 10/05/2013

Sắc xanh được duy trì suốt cả phiên giao dịch trên 2 sàn hôm nay. Tuy không có sự thay đổi về điểm số nhưng
nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng tiền và phần nào cũng tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho

THỨ SÁU

10/05/2013

Các cổ phiếu châu Á hầu hết giảm điểm khi nhà đầu tư lo ngại áp lực lạm phát gia tăng tại Trung Quốc. Chiều
nay (9/5) lúc 5h19' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 142,99 điểm.
Chứng khoán châu Á giảm điểm khi Tổng cục thống kê Trung Quốc cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong
tháng 4 của nước này tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 2,1% của tháng 3 và vượt dự
báo trung bình 2,2% của các chuyên gia. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm trong khi chỉ số
Nikkei 225 giảm mạnh sau khi chạm mức cao nhất 5 năm. Chứng khoán Australia chỉ giảm nhẹ với 0,03% do
số liệu việc làm của nước này trong tháng 4 tốt hơn dự báo, giảm khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa của ngân
hàng trung ương. Tuy nhiên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng điểm do Ngân hàng Trung ương Hàng Quốc
(BOK) ngày 9/5 đã bất ngờ đưa ra quyết định giảm lãi suất từ 2,75% xuống 2,5%.

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.

nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục là điểm đến của dòng tiền và phần nào cũng tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho
các nhóm còn lại. Vn-Index đóng cửa ở 486.22 điểm, tăng 1.15 điểm. HNX-Index ghi được 0.56 điểm lên 60.64
điểm.

Sau thông tin một loạt các ngân hàng lớn tiếp tục giảm lãi suất huy động, tiêu biểu là ngân hàng Agribank với lãi
suất huy động thấp nhất là 5%/năm đã tạo hiệu ứng khá tốt cho thị trường ngay từ đầu phiên. Sự khởi sắc ở
nhóm cổ phiếu xây dựng và bất động sản cùng giao dịch thỏa thuận ở cổ phiếu ngân hàng đã kéo thị trường sôi
động trở lại. Cổ phiếu STB và EIB được giao dịch thỏa thuận khủng với khối lượng lần lượt là 47.3 triệu cổ
phiếu và 6.4 triệu cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu có dư mua trần với khối lượng lớn về cuối phiên có CII và SII sau
thông tin nới room khối ngoại ở cổ phiếu CII. ITA, KBC, LCG…là nhóm cổ phiếu có sức mua khá mạnh so với
nhóm còn lại. Điểm số nay không tăng đáng kể chủ yếu do nhóm Vn30 suy yếu về cuối phiên với 12 mã tham
chiếu và chỉ còn 14 mã tăng. Độ rộng của HNX trong phiên chiều tiếp tục mở rộng, bất chấp các cổ phiếu dẫn
dắt không mạnh hơn bao nhiêu. Chính thanh khoản tốt và giá tiếp tục được nâng đỡ ở các mã đầu cơ lớn tạo
sức lan tỏa ra phần còn lại. Số mã tăng giá và tăng trần ở HNX trong chiều nay vượt trội so với phiên sáng với
21 mã trần và 117 mã tăng. Đây là phiên có độ rộng mở rộng nhất chỉ sau phiên đầu tuần. Như vậy giá đã có sự
phục hồi lan tỏa diện rộng. Về cơ bản tâm lý giao dịch phiên nay đã có chuyển biến tích cực rõ rệt. Áp lực chốt
lời có gia tăng nhưng dòng vốn vào vẫn dồi dào. Có thể thấy xu thế thị trường đang dần được cải thiện. Tuy
nhiên yếu tố kỹ thuật vẫn chưa thực sự ủng hộ cho xu thế phục hồi. 

Các đường giá tiếp tục vận động hẹp quanh dải giữa của Bollinger và phía trên của đường MA(50). Tạm thời ở
ngưỡng này vẫn được hỗ trợ tốt. Tuy nhiên yếu tố thanh khoản vẫn chưa được cải thiện thì xu thế phục hồi khó
có thể duy trì được nhiều phiên. Tạm thời các phiên tăng giảm vẫn xen kẽ và vẫn trong xu thế đi ngang. Nhà
đầu tư lướt sóng có thể canh những phiên phục hồi bán ra ở ngưỡng kháng cự của 2 chỉ số và mua lại khi giá
điều chỉnh. 

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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