
Tăng trưởng kinh tế sẽ rất khó khăn trong năm nay với những dấu hiệu chỉ báo tình
trạng suy giảm đang rõ nét hơn. Quý I/2013, GDP tăng 4,89% so với cùng kỳ năm
2012, cao hơn mức tăng 4,75% của quý I/2012, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn rất
nhiều so với quý I/2011 (tăng 5,53%) và quý I/2010 (tăng 5,84%); tốc độ tăng trưởng
sản xuất công nghiệp chỉ đạt 4,93%; tăng trưởng dư nợ tín dụng 3 tháng đầu năm chỉ
đạt 0,03; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 4,9% phản ánh khả năng hấp thụ vốn và
năng lực sản xuất của nền kinh tế đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tồn kho tiếp tục là
điểm nghẽn của tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư toàn xã nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì 

VDL thống nhất triển khai thực hiện phương án trồng thử
nghiệm nho rượu tại Ninh Thuận theo công nghệ Bio.
Thống nhất đầu tư dây chuyển máy rửa chai tại Nhà máy
rượu vang Đà Lạt với kinh phí dự toán từ 2,6 tỷ - 3,2 tỷ
đồng và kịp thời đưa vào sử dụng từ cuối năm 2013. Về
mặt hàng rượu, ban TGĐ tiếp tục đàm phán với tổng đại lý
Thành Hưng các giải pháp để doanh số thị trường Miền
Bắc đạt được mục tiêu bằng 30% trên tổng doanh thu

NDHMoney dự báo CPI tháng 5/2013 có thể trở lại mức âm như từng diễn ra vào tháng
3/2013 quanh mức -0 1% Điều đáng lưu ý là nếu loại trừ yếu tố giá giảm do đột biến

Để triển khai các thủ tục cần thiết nhằm cơ cấu lại hoạt
động quản lý kinh doanh Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ

Tổ hợp nhà thầu Sông Đà trúng thầu gói thầu chính Thủy điện Lai Châu, gói thầu có giá
trị hơn 11.170 tỷ được xây dựng ở xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè. Dự kiến công trình
sẽ hoàn thành vào năm 2017. đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 1.200 MW, tổng
mức đầu tư khoảng 35.700 tỷ đồng, điện lượng trung bình hàng năm là 4,67 tỷ kWh,
không kể tăng thêm cho thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình. Dự kiến công trình sẽ
hoàn thành vào năm 2017. Thủy điện Lai Châu được xây dựng ở xã Nậm Hàng, huyện
Mường Tè, nằm trong Quy hoạch Điện VI đã được Chính phủ phê duyệt và do Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Tổ hợp nhà thầu Sông Đà trúng thầu gói thầu chính gần 11.200 tỷ đồng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chỉ báo tình trạng suy giảm kinh tế đang rõ nét hơnDoanh nghiệp chưa qua “tâm bão”

CPI tháng 5 có thể lại âm

VDL lên kế hoạch đầu tư trồng thử nghiệm nho rượu

VIC: Giao cho Vincom Retail quản lý trên 2.300 tỷ đồng
vốn điều lệ tại các công ty

Tổng cầu yếu, HTK có giảm nhưng chưa nhiều nên hoạt
động của các DN vẫn chưa hết khó khăn. Số lượng DN
giải thể trong 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ.
Chi phí đầu vào cao và sản phẩm tiêu thụ chậm đã dẫn
đến HTK dù có giảm nhưng vẫn ở mức cao, tình hình sản
xuất tăng trưởng chậm được phản ánh khá rõ nét qua chỉ
số sản xuất công nghiệp từ tháng 1 đến hết tháng 4/2013
chỉ tăng trưởng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2012, thấp 
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Đa số các nhà đầu tư châu Âu cho rằng cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực sử dụng
đồng euro (Eurozone) vẫn là mối đe dọa đối với các thị trường tài chính và sự gia tăng
mạnh của các thị trường tài chính lại trái ngược với tình hình yếu kém hiện nay ở khu
vực này. 59% số nhà đầu tư được hỏi tỏ ra nghi ngờ về triển vọng các thị trường tài
chính, 41% tỏ ra lạc quan rằng Eurozone đã đi qua giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng
hoảng nợ, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các
nhà hoạch định chính sách trong khu vực.

Các NHTW muốn bổ sung nhân dân tệ và các đồng tiền thị trường mới nổi khác vào
quỹ dự trữ khẩn cấp, khảo sát mới đây cho thấy. Các loại tiền được các nước dự trữ
nhiều nhất là USD, euro, yên, bảng Anh và franc Thụy Sĩ. Tính đến cuối năm 2012, các
đồng tiền khác chiếm khoảng 3,4% tổng số ngoại tệ mà các NHTW nắm giữ, tăng từ
mức 1% trong năm 2002. Tỷ lệ này được xem là rất thấp mặc dù các thị trường mới nổi
hiện chiếm gần một nửa tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Đa dạng hóa danh mục dự trữ
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Các ngân hàng trung ương muốn dự trữ tiền tệ của các thị trường mới nổi
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Tìm đường vào thị trường Hoa KỳTổng công ty Sông Hồng bết bát vì "nhà đông con"

3/2013, quanh mức 0,1%. Điều đáng lưu ý là nếu loại trừ yếu tố giá giảm do đột biến
áp mức phí dịch vụ y tế quá cao vào tháng trước, diễn biến giá cả nói chung có thể coi
là đã qua ba tháng liên tiếp giảm, một biểu hiện của tình trạng thiểu phát. Nếu so sánh
với các tháng 5 tương ứng của các năm về trước, đây cũng là lần đầu tiên sau 10 năm
gần đây có chỉ số giá tháng 5 giảm so với tháng trước đó. Ở các mức so sánh khác,
CPI tháng này cũng có sự điều chỉnh giảm về mức tăng. Cụ thể là tăng khoảng 2,4% so
với tháng 12 năm ngoái và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

động quản lý kinh doanh, Tập đoàn Vingroup Công ty Cổ
phần (VIC) công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn
trong các công ty. Việc giao cho Vincom Retail quản lý các
công ty là nhằm mục đích cơ cấu lại hoạt động quản lý
kinh doanh. VIC nắm giữ 100% tỷ lệ biểu quyết và 96,32%
tỷ lệ lợi ích tại Vincom Retail. Tổng giá trị của 4 vụ chuyển
nhượng đạt 2.325 tỷ đồng

Nhiều năm liền TCT Sông Hồng thua lỗ vì làm ăn kém hiệu
quả. Nguyên nhân khiến Sông Hồng hoạt động bết bát là
do đơn vị này đã nhà nghèo lại còn đông con, có tới 37
đơn vị (01đơn vị sự nghiệp, 14 Cty con, 14 Cty liên kết và
tham gia đầu tư tài chính vào 8 Cty) và do bị các đối tác nợ
không thanh toán. Từ tháng 5/2010, đơn vị này đã nợ lũy
kế 121,6 tỷ đồng. Sau khi cổ phần hóa, từ tháng 5/2010
đến nay, Sông Hồng có hiệu quả sản xuất kinh doanh
không cao: LNTT hợp nhất của toàn công ty năm 2011 chỉ
đạt 2 tỷ đồng, năm 2012 chỉ đạt 5,1 tỷ đồng. 

+/-

-59.53

Cục Xúc tiến TM&ĐT đánh giá, thị trường tiêu dùng Hoa Kỳ vô cùng hấp dẫn mặc dù
không ít thách thức và cạnh tranh. Để có thể “chen chân” vào thị trường này DN nên đi
theo các kênh bán lẻ. Với 316 triệu dân cùng với nhu cầu tiêu dùng cao, Hoa Kỳ là một
trong những thị trường lớn và rất giàu tiềm năng. Con đường ngắn nhất mà DN Việt
Nam có thể vào thị trường Hoa Kỳ là thông qua các kênh bán lẻ. Chỉ có qua kênh bán
lẻ, DN mới hiểu tình hình thị trường, kinh doanh, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm,…
khi đó sẽ tránh được những rào cản. Muốn thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ qua kênh
bán lẻ, DN phải nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh. Chính phủ
cũng cần có những biện pháp hỗ trợ về thuế, thủ tục hành chính và tạo các cơ chế
thông thoáng để DN có nhiều cơ hội tham gia xuất khẩu vào thị trường này.

CHỈ SỐ

22,930.28

-26.81

3,438.79

6,622.12

Nikkei 225

(Cập nhật 16h10 ngày 14/05/2013)

tiền tệ cũng giúp các NHTW  linh hoạt hơn trong việc đối phó với các tình huống khẩn 

Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Sự phục hồi của GAS, CTG, cũng như FPT duy trì sắc xanh vào đợt
khớp lệnh xác định giá đóng cửa giúp VN-Index chỉ còn mất 5,08
điểm (-1,04%) khi đóng cửa phiên, xuống mức 483,85 điểm. Sắc đỏ
vẫn chiếm thế áp đảo với 181 mã giảm, trong khi chỉ có 55 mã tăng.
Tổng KLGD đạt 46,31 triệu đơn vị, tương đương giá trị 772,31 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,78 triệu đơn vị, trị giá
118,78 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận chỉ tạo chú ý vào phiên chiều khi
có 1,52 triệu cp GAS được sang với giá trị 77,6 tỷ đồng. Với 4 mã
tăng là CTG, FPT, MBB, PNJ, 4 mã đứng giá là PGD, STB, VIC, VNM
và 22 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index giảm 6,11 điểm (-1,1%), xuống
548,27 điểm. Cũng giống như phiên sáng, trong số bluehip, MPC
giảm mạnh nhất khi vẫn đứng ở mức sàn 26.000 đồng/cp, giảm 1.900
đồng/cp (-6,81%). Trong khi đó, với thông tin do Global Witness đưa
ra, HAG tiếp tục bị bán mạnh trong phiên chiều và nới rộng thêm đà
giảm khi mất 1.400 đồng/cp (-6,14%), xuống 21.400 đồng/cp, có thời
điểm đã bị lôi xuống mức sàn 21.300 đồng/cp. Tổng khối lượng khớp
đạt 3 69 triệu đơn vị nhiều thứ 2 sàn HOSE sau ITA với 5 08 triệu

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Sáng nay, sàn HNX cũng mất điểm ngay từ đầu phiên khi phần lớn
các mã trong nhóm HNX30 giảm giá.HNX-Index giảm 0,77 điểm (-
1,27%), xuống 59,89 điểm. Đến 9h30, HNX-Index mất 0,54 điểm (-
0,89%), xuống 60,12 điểm. Tổng khối lượng đạt 3,63 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 28,5 tỷ đồng. Diễn biến phiên chiều trên HNX
cũng khá tương đồng với sàn HOSE khi chỉ số HNX-Index dần hồi
phục vào cuối phiên để hãm bớt đà giảm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 31,63 triệu đơn vị, tương đương giá trị 243,74 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt rất thấp với 390.893 đơn vị, trị giá 3,25 tỷ
đồng. Với duy nhất NTP tăng giá, trong khi có tới 21 mã giảm giá,
HNX30-Index giảm 2,21 điểm (-1,93%), xuống 112,32 điểm. Trong
phiên chiều, nhà đầu tư nắm giữ PVX dứt khoát hơn trong việc thoát
hàng khiến PVX được khớp nhiều hơn, vượt qua SHB đứng ở vị trí
thứ 2 về thanh khoản trên HNX với 4,88 triệu đơn vị và dừng phiên ở
mức giá sát với mức sàn. Trong khi đó, SCR vẫn giữ được vị trí số 1
với 5,42 triệu đơn vị, đứng phiên ở mức giá 7.600 đồng/cổ phiếu,
giảm 200 đồng/cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL
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3,387,610

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 71 mã, với tổng khối
lượng gần 2,5 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 42 mã với
tổng khối lượng 1.241.800 đơn vị, trong khi bán ra 18 mã với tổng
khối lượng 945.209 đơn vị.1,241,800

59.89

Trang 2

3,832,800 945,209BÁN
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Sau nhiều phiên giằng co không chinh phục được
ngưỡng 490 điểm, người cầm cổ đã mất kiên nhẫn
khiến lực bán càng dứt khoát về cuối phiên. Đóng cửa
Vn-Index để mất 5.08 điểm xuống 483.85 điểm. Thanh
khoản sụt giảm trên sàn này với giá trị khớp lệnh chỉ đạt
hơn 650 tỷ đồng. Đường giá tiếp tục bám sát dải giữa
của Bollinger và chưa thực sự bứt phá ra khỏi dải này.
MACD vẫn nằm phía trên đường tín hiệu nhưng vẫn
trong xu thế đi ngang. Cùng với đó 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. Tạm
thời ngưỡng hỗ trợ 480 điểm vẫn là ngưỡng giữ nhịp thị
trường trong phiên tới.   

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Để mất mốc 60 điểm, HNX-Index xuống ở mức 59.89
điểm mất 0.77 điểm. Thanh khoản loanh quanh ở mức
thấp với giá trị đạt 243.738 tỷ đồng. Thị trường bất ngờ
chuyển từ trạng thái ảm đảm sang hoảng loạn. Tâm lý
thoát hàng chốt lời hoặc cắt lỗ ngày một mạnh mặc dù
không có thông tin tiêu cực cụ thể nào được đưa ra.
Đường MACD tuy cắt lên trên đường tín hiệu nhưng vẫn
đi ngang. 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. Momentum cũng vận động hẹp
trong nhiều phiên gần đây. 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.   

62 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 3

60 điểmYếuYếu 57 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc tăng hơn 1% trong khi chỉ số của sàn Thượng Hải giảm hơn 1%. Chỉ số MSCI
châu Á Thái Bình Dương tăng 0,2% lên 142,53 điểm lúc 5h20' chiều theo giờ Tokyo. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật
Bản giảm 0,16% sau khi tăng nhẹ trước đó do yên giảm dưới mức 102 yên/USD. Chỉ số Shanghai Composite
của Trung Quốc và chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm điểm khi nhà đầu tư lo ngại Ngân hàng Nhân dân
Trung Quốc sẽ không đưa ra kích thích tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế. Trong khi đó chỉ số Kosphi của Hàn Quốc
tăng hơn 1% do đồng yên ngừng đà giảm. Cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Hàn Quốc hồi phục với cổ phiếu của
các nhà sản xuất ôtô và điện tử tăng mạnh trở lại.Chứng khoán Australia tăng điểm trước khi ngân sách nước
này được công bố cuối ngày hôm nay. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 15/05/2013

Sau nhiều phiên giằng co với các phiên tăng giảm xen kẽ, bên cung phiên nay đã dứt khoát hơn khiến Vn-Index
có một phiên sụt giảm nhiều nhất kể từ tuần trước đó. Vn-Index để mất 5.08 điểm xuống 483.85 điểm. HNX-
Index để mất mốc 60 điểm, xuống 59.89 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn tiếp tục sụt giảm. 

THỨ TƯ

15/05/2013
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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 chưa cho tín hiệu tiêu cực trở lại, và xu thế đi ngang vẫn là chủ đạo. 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 duy trì trạng thái tiền mặt cao.

Trang 4

Không có thông tin nào xấu xuất hiện nhưng thị trường chìm trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Khả năng do nhiều phiên
liên tục các chỉ số chạm và không vượt được ngưỡng kháng cự, với VN-Index là ngưỡng 490 điểm và HNX-
Index là ngưỡng 62 điểm, đã kích thích tâm lý thoát hàng. Giao dịch chuyển dần từ trạng thái ảm đạm sang
hoảng loạn. Trong bối cảnh các bluechips bị xả trên toàn thị trường thì đa số các cổ phiếu nhỏ đều sụt giảm
mạnh. Vn30-Index để mất 6.11 điểm xuống 548.27 điểm, thanh khoản ở nhóm này chiếm gần 50% thanh khoản
toàn thị trường với giá trị đạt 350.637 tỷ đồng. HAG là cổ phiếu tâm điểm trên HSX hôm nay khi từ sáng đã bất
ngờ sụt giảm xuống sát giá sàn. Nguyên nhân HAG bị bán mạnh là từ khối ngoại khi khối này bán ròng hơn 1
triệu đơn vị, khối lượng bán ròng lớn nhất của sàn này, tương đương giá trị bán ròng đạt 21.8 tỷ đồng. Tuy
nhiên, khối ngoại bán ra HAG chỉ chiếm 1/3 tổng khớp lệnh của mã này nên không thể đổ lỗi sụt giảm của mã
này cho khối ngoại. Cả 2 sàn quay đầu giảm điểm phiên nay chỉ được đánh giá do sự mất kiên nhẫn của người
cầm cổ và lo ngại khả năng vượt ngưỡng kháng cự trước mắt. Điểm bớt tiêu cực phiên nay là các chỉ số đóng
cửa không phải ở mức thấp nhất trong phiên. VN-Index phục hồi khoảng 0.64% và HNX-Index phục hồi khoảng
0.69% so với mức thấp nhất trong phiên. 

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.


