
BVSC dự báo CPItháng 5 nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ (dưới 0,3%). BVSC cho rằng,
vào dịp này giá cả một số mặt hàng lương thực - thực phẩm, giao thông vận tải, văn
hóa - giải trí - du lịch thường có xu hướng tăng nhẹ. Tác động của của việc điều chỉnh
giá cước vận tải sẽ tiếp tục được phản ánh vào CPI tháng 5. BVSC cũng cho rằng, cho
đến thời điểm này lạm phát không phải là vấn đề quá lớn đối với Việt Nam trong bối
cảnh giá cả các loại hàng hóa trên thế giới đang có xu hướng ổn định, tổng cầu của nền
kinh tế còn yếu và kỳ vọng lạm phát hiện nay nhìn chung ở mức thấp. Do vậy, mục tiêu
kiểm soát lạm phát dưới mức 7% của Chính phủ nhiều khả năng sẽ hoàn thành.

Sản lượng bán hàng thép Hòa Phát tháng 4 đạt 60.700
tấn, nâng tổng thị phần lên 14,3%. Cuối năm 2012, mức
này là 13,7% và đạt 14,2% vào cuối tháng 3/2013.Tính
chung 4 tháng, thép Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ gần
218.000 tấn. Theo báo cáo của Hiệp hội thép Việt Nam,
lượng thép xây dựng bán ra tháng 4 giảm 5,28% so với
cùng kỳ 2012 và giảm 6,7% so với tháng trước, lượng thép 
ống của các thành viên VSA trong 4 tháng đầu năm nay lại
tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Với chi phí vận chuyển chỉ bằng ¼ so với vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt là lựa
chọn tối ưu để phục vụ vận chuyển bauxite Sau khi triển khai xây dựng và đưa vào sử

Đây là số tiền công ty thu được trong đợt tăng vốn từ 160
tỷ đồng lên 320 tỷ đồng DXG đã hoàn tất chào bán 16 triệu

Hơn 1,389 triệu tấn quặng sắt, titan, chì, kẽm… hiện đang tồn đọng, chất cao thành núi
ở Thái Nguyên. Các loại khoáng sản khác như quặng sắt nghèo (hàm lượng dưới
55%), quặng titan đã qua chế biến sâu, quặng chì, kẽm đã tinh chế... đều trong tình
trạng tồn kho, bị “ép giá” tương tự. do bị “ép giá” nên dù xuất hết 28.000 tấn quặng chì,
kẽm đang tồn kho (được phép xuất), công ty chỉ thu được khoảng 220 tỉ đồng. Nếu trừ
hết các chi phí sản xuất, trả nợ vay… thì không còn lãi. Từ năm 2011 đến nay, do tiêu
thụ sản phẩm kim loại khó khăn nên các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đều
bị tồn đọng lớn, vì giá đã giảm quá sâu, tới 50 - 60%, cứ xuất là lỗ.

Thái Nguyên tồn đọng hơn 1 triệu tấn quặng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

BVSC dự báo CPI tháng 5 tăng dưới 0,3%PVX-mẹ: Biến động mạnh các khoản chi phí, quý 1 lãi 

Xây dựng đường sắt để giải quyết bài toán bauxite?

Thép Hòa Phát chiếm 14,3% thị phần trong tháng 4

Địa ốc Đất Xanh giải ngân 187 tỷ đồng cho dự án khu
ề

Quý 1/2013 của công ty mẹ PVX tăng trưởng so với cùng
kỳ 2012 với khoản LNST đạt 8,7 tỷ đồng. Các khoản mục
doanh thu và chi phí trong kỳ, có nhiều khoản mục biến
động mạnh. Giá vốn hàng bán trong kỳ đạt gần bằng
doanh thu thuần, lãi gộp đạt 939 triệu đồng, chi phí tài
chính đạt 35,3 tỷ đồng. Khoản tăng thêm chủ yếu ở chi phí
lãi vay (16 tỷ đồng) và Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
(15,4 tỷ đồng). Khoản hoàn nhập CPQL 32,6 tỷ đồng. 
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Số liệu công bố ngày 13/5 cho thấy sản lượng công nghiệp hàng năm tăng từ mức thấp
nhất 7 tháng là 8,9% lên 9,3% trong tháng 4. Con số này vẫn thấp hơn kỳ vọng 9,5%
của thị trường. Đầu tư TSCĐ tăng 20,6% trong 4 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ
năm trước và thấp hơn so với dự báo 21% của các chuyên gia. Doanh số bán lẻ là yếu
tố kinh tế duy nhất đáp ứng kỳ vọng của thị trường với mức tăng 12,8% trong tháng 4
so với cùng kỳ năm 2012. Trên con đường phục hồi kinh tế từ suy thoái năm ngoái, kinh
tế Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng chậm lại, mức tăng trưởng chậm nhất 13 năm qua.

Kể từ khi giảm xuống dưới ngưỡng 100 yên/USD, yên tiếp tục giảm khi lãnh đạo G7
phát tín hiệu chấp thuận chính sách tiền tệ của Nhật Bản. Lúc 9h24’ sáng nay 13/5, yên
giảm 0,2% so với USD xuống 101,84 yên/USD sau khi giảm 2,6% tuần trước, giảm
mạnh nhất kể từ ngày 5/4. Trong phiên, có lúc yên xuống 102,15 yên/USD, thấp nhất kể
từ tháng 10/2008. Yên giảm 0,1% so với euro, giao dịch ở 132,14 yên/EUR. USD tăng
0,1% so với euro lên 1,2975 USD/EUR. Chiến lược gia tiền tệ tại Bank of New Zealand,
ông Mike Jones cho rằng trong tuần này yên sẽ tiếp tục suy yếu USD sẽ mạnh lên
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Dow Jones 15,118.49

Căn hộ chung cư Hà Nội vẫn giảm giáÔ tô Trường Hải: Quý I/2013 lãi gấp 4 lần cùng kỳ

chọn tối ưu để phục vụ vận chuyển bauxite. Sau khi triển khai xây dựng và đưa vào sử
dụng, đến nay nhà máy Tân Rai đã cho ra những sản phẩm alumin đầu tiên, còn nhà
máy Nhân Cơ mới hoàn thiện được khoảng 51%. Với tiến độ của cả hai nhà máy như
thế, kế hoạch xây dựng, triển khai khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ đã chậm
hơn 2 năm. Hiện tại, một loạt các vấn đề chưa mang lại kết quả như mong muốn cho
hai dự án khai thác bô xit này là chi phí đầu tư sản xuất alumin tăng cao khiến giá thành
cao hơn giá bán, công nghệ khai thác lạc hậu... 

tỷ đồng lên 320 tỷ đồng.DXG đã hoàn tất chào bán 16 triệu
cp ra công chúng với tổng số vốn huy động lên tới gần 187
tỷ đồng đã được giải ngân hết để bổ sung nguồn vốn đầu
tư cho Dự án khu dân cư - dịch vụ Giang Điền. Dự án này
được chia làm 3 giai đoạn và bắt đầu triển khai ngay sau
khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thi công san
lấp, xây dựng các hệ thống công trình...

Doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác đóng
góp đáng kể vào kết quả trong quý I/2013 của ô tô Trường
Hải. Doanh thu thuần đạt 2.555,36 tỷ đồng, lợi nhuận gộp
đạt 437,7 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 25,3
tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản lãi khác đạt 8,7 tỷ đồng trong
khi quý IV/2012 lỗ khác 7,13 tỷ đồng, cùng kỳ lãi khác cũng
chỉ đạt 420 triệu đồng. Kết quả công ty đạt 94,2 tỷ đồng
LNST trong đó phần LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ
đạt 95,08 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần quý I/2012.

+/-

-331.41

Chỉ số giá bất động sản của nhóm căn hộ chung cư trong quý 1/2013 đều giảm so với
thời điểm quý 1/2011. Quận Cầu Giấy giảm khoảng 13%,quận Đống Đa giảm 22%,
quận Hà Đông giảm 27%, quận Thanh Xuân giảm 21%, quận Từ Liêm giảm 28%. Phân
khúc căn hộ chung cư cao cấp tại Cầu Giấy giảm khoảng 28%. Trong khoảng 1 năm
qua, từ quý 1/2012 đến quý 1/2013, chỉ số giá giao dịch căn hộ giảm không nhiều. Cụ
thể như phân khúc trung cấp tại quận Cầu Giấy giảm khoảng 9%, cao cấp giảm 2%,
căn hộ trung cấp quận Đống Đa giảm 11%, quận Hà Đông giảm 14%, Thanh Xuân ổ
định, Từ Liêm giảm khoảng 5%.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h10 ngày 13/05/2013)

ông Mike Jones, cho rằng, trong tuần này, yên sẽ tiếp tục suy yếu, USD sẽ mạnh lên.
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VN-Index tăng 2,83 điểm (+0,58%) lên 488,93 điểm. Tổng KLGD đạt
38,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 634,31 tỷ đồng. Giao dịch thỏa
thuận đạt 11,4 triệu đơn vị, trị giá 517,34 tỷ đồng. Toàn sàn có 120
mã tăng, 92 mã giảm và 77 mã đứng giá. Trong nhóm VN30 có 19 mã
tăng, 5 mã đứng giá, 5 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 2,57
điểm (+0,47%), lên 554,38 điểm. Gần 1,4 triệu cp VIC được niêm yết
bổ sung, được chuyển đổi từ trái phiếu và chính thức giao dịch bắt
đầu từ ngày 17/5, giá cp VIC cũng có phiên giao dịch tốt với mức tăng
500 đồng/cp khi kết thúc phiên giao dịch. Khối lượng khớp được đạt
800.000 đơn vị, VIC cũng bất ngờ có lệnh giao dịch thỏa thuận gần
6,7 triệu đơn vị, tương đương 418 tỷ đồng vào những phút cuối tại
mức giá 62.000 đồng. Hộm nay là ngày đầu tiên CTCP Đại An bắt đầu
bán 16.472.246 cp VIC đang nắm giữ. KBC vẫn giữ được đà tăng trần
đến hết phiên. Nhóm cp ngân hàng tăng giảm trái chiều, trong khi EIB
và MBB cùng giảm điểm 100 đồng, thì VCB và STB lại cùng tăng 300
đồng/cp, CTG đứng giá. Cổ phiếu có mức tăng mạnh trong nhóm
VN30 phải kể đến như BVH; HSG
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Kết thúc phiên sáng, chỉ số HNX30-Index giảm 0,28 điểm (-0,46%)
xuống 60,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 21,5 triệu đơn vị, trị
giá 167,09 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 13 mã tăng điểm, 7 mã
giảm, 7 mã đứng giá, 3 mã không giao dịch, chỉ số HNX30-Index giảm
0,29 điểm (-0,25%), xuống 113,84 điểm. Kết thúc phiên giao dịch
ngày 13/05, chỉ số HNX-Index tăng 0,18 điểm (+0,3%), lên 60,66
điểm. Tổng KLGD gần 30 triệu đơn vị, tương đương trị giá 230,69 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1 triệu cổ phiếu, trị giá 9,81
tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 18 mã tăng điểm, 4 đứng giá và 5
mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index tăng 0,4 điểm (+0,35%) lên
114,53 điểm. SCR giữ được sắc xanh đến hết phiên, với mức tăng
300 đồng, thanh khoản tốt, đạt 7,5 triệu đơn vị giao dịch. Trong nhóm
chứng khoán, các mã dẫn dắt thị trường cũng có đà tăng tốt như VND
và KLS đều tăng 100 đồng. Ngoài SCR có khối lượng giao dịch lớn thì
PVX và SHB cũng là những mã có lượng giao dịch cao đạt lần lượt
4,57 triệu và 3,9 triệu đơn vị. Còn lại các mã trên HNX đều có khối
lượng giao dịch đạt chưa đến 1 triệu đơn vị

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 79 mã với tổng khối
lượng đạt 3,48 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu CII, đạt gần 1 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 33 mã
với khối lượng đạt 489.100 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVC đạt 141.000 đơn vị, đồng thời bán ra 25 mã với khối
lượng 273.269 cổ phiếu. VIG là mã khối ngoại bán ra mạnh nhất, đạt
119.600 đơn vị.

489,100

60.66

Trang 2

2,368,910 273,269BÁN



Cung cầu tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch đầu
tuần. Vn-Index ghi được 2.83 điểm lên 488.93 điểm.
Trong phiên có lúc chỉ số này vượt 490 điểm. Tuy nhiên
thanh khoản tiếp tục sụt giảm trên sàn này. Giá trị giao
dịch toàn sàn đạt hơn 1000 tỷ đồng thì có tới hơn 517 tỷ
đồng là giao dịch thỏa thuận. Đường giá phiên nay đã
tạm thời bứt phá khỏi dải giữa của Bollinger. Cùng với
đó MACD cũng cắt lên trên đường tín hiệu cho xu thế
tích cực. Tuy nhiên RSI và MFI lại quay đầu giảm điểm,
cùng với đó STO cũng vẫn trong nhịp điều chỉnh sau khi
vào vùng quá mua. Dải Bollinger tiếp tục co lại với dải
trên là ngưỡng 500 điểm và dải dưới là ngưỡng 460
điểm, xu thế giằng co còn hiện hữu. Trong phiên tới, dự
báo VN-index sẽ dao động trong khoảng 480 – 490
điểm.  
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Đảo chiều thành công về cuối phiên, HNX-Index tăng
nhẹ 0.18 điểm lên 60.66 điểm. Thanh khoản tiếp tục thu
hẹp, giảm hơn so với phiên cuối tuần trước đó. Tổng giá
trị giao dịch đạt 233.688 tỷ đồng. STO tiếp tục điều chỉnh
giảm sau khi tăng vào vùng quá mua ở vài phiên trước
đó, cùng với RSI và MFI cũng giằng co trong biên độ
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 62 điểm cùng sự ủng hộ
của thanh khoản. 

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:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 14/05/2013

Thanh khoản tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần cùng với đó là giao dịch giằng co trên 2 sàn cho
thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm và khả năng lình xình còn tái diễn trong các phiên tới nếu yếu tố thanh

THỨ BA

14/05/2013

Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,3% lên 142,28 điểm lúc 06h:20ph theo giờ Tokyo. Chỉ số này tăng
9,7 % trong năm nay khi tuần trước có dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thực hiện các bước hơn
để đánh bại giảm phát như các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và châu Âu vẫn còn ở chế độ chờ đến phao
tăng trưởng. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản Index giảm 0,8 % xuống 480,89
điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (NKY) tăng 1.2% đóng cửa cao nhất kể từ tháng 12 năm 2007, trong khi
Chỉ số Topix 1.8%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0,4%, trong
khi chỉ số S & P / ASX 200 của Úc tăng 0.1%. Chỉ số Taiex của Đài Loan giảm 0.4%. Chỉ số Shanghai
Composite (SHCOMP) giảm 0.2%, như báo cáo cho thấy sản lượng công nghiệp trong tháng tư đã bỏ lỡ ước
tính phân tích, trong khi doanh số bán lẻ tăng. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1%.

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.

thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm và khả năng lình xình còn tái diễn trong các phiên tới nếu yếu tố thanh
khoản không được cải thiện. Cả 2 chỉ số vẫn duy trì sắc xanh ở thời điểm đóng cửa.
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Bên HSX giao dịch không có nhiều biến động khi biên độ hôm nay khá hẹp, Vn-Index chỉ dao động trong
khoảng 485.97 điểm – 490.5 điểm. Đóng cửa, VN-Index đứng tại 488.93 điểm, tăng 2.83 điểm. Trong đó VN30-
Index tăng 2.57 điểm lên 554.38 điểm. Giá trị khớp lệnh phiên nay sụt giảm đáng kể chỉ đạt gần 500 tỷ đồng.
Cầu đến từ khối ngoại phiên nay chủ yếu tập trung vào giao dịch thỏa thuận, mua vào hơn 10 triệu đơn vị,
tương đương giá trị đạt 513.58 tỷ đồng và bán ra không đáng kể. VIC được mua vào nhiều nhất với giá trị mua
ròng đạt 417.76 tỷ đồng. Tiếp đến là CII và BVH. Việc giao dịch tích cực ở VIC và BVH phần nào cũng tạo hiệu
ứng cho nhóm cổ phiếu còn lại khi BVH đóng cửa chỉ kém giá trần 2 bước giá. Bên cạnh đó cổ phiếu KBC cũng
tạo hiệu ứng khá tốt khi còn dư trần ở thời điểm đóng cửa. HSG cũng giao dịch tích cực sau khi công bố kết
quả kinh doanh tháng 4/2013. Bên HNX, cũng nhờ giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VCG, SCR, PVC đã
kéo chỉ số lên dễ dàng và lấy lại được sắc xanh trong khi cả phiên giao dịch hầu như đi ngang. Việc tăng giá này
không phải đến từ lực cầu mạnh mà đến từ lực bán tương đối nhẹ. 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.

Xu thế đi ngang còn hiệu hữu cùng với việc thanh khoản chưa được cải thiện thì cơ hội cho xu thế phục hồi
chưa được mở ra. VN-Index chỉ quay lại xu thế tăng điểm khi Vn-Index vượt ngưỡng cản 500 điểm và HNX-
Index vượt ngưỡng 62 điểm với khối lượng giao dịch 2 sàn đạt trên 100 triệu đơn vị.

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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