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SDA có bước tăng trưởng đột biến trong quý 1/2013 khi
mà doanh thu tăng hơn gấp đôi đạt 32.6 tỷ đồng; lãi ròng
1.9 tỷ đồng, vượt trội so con số 19 triệu đồng ở cùng kỳ
năm trước. SD2 đạt 56.2 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và
lợi nhuận ròng 2 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.
S74 có doanh thu thuần và lãi ròng đạt 69.2 tỷ đồng và 3.7
tỷ đồng, lần lượt giảm 28%, 24% so quý 1 năm 2012. SD1
có doanh thu thuần chỉ đạt 22.6 tỷ đồng.
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Bộ KHCN đang soạn thảo cơ chế ưu đãi đầu tư mới cho KCN cao Hòa Lạc nhằm thu
hút đầu tư. Bộ đề xuất: Các NĐT thuộc lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và phát triển, ươm
tạo được giảm 100% tiền sử dụng hạ tầng trong vòng 5 năm đầu kể từ ngày nhận giao
đất và giảm 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 3 năm tiếp theo; thuế TNDN 10% trong
suốt thời gian hoạt động cho các DN công nghệ cao, phần TNDN nghiên cứu và phát
triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao. Đồng thời, đề nghị giảm 50% thuế thu
nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh từ hoạt động công nghệ cao tại KCN cao Hòa
Lạc đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế; VAT ở mức 5%; …

Đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ được ưu đãi mức cao nhất

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tiền tệ đã nới, cần tài khóa hỗ trợ GDPDN Sông Đà: Kết quả kinh doanh quý 1 đa số lao dốc

Mục tiêu giảm dần bội chi ngân sách Nhà nước khó thuận

VHG lỗ hợp nhất 9,69 tỷ đồng trong quý I/2013

TRC: Lợi nhuận chưa phân phối vượt vốn điều lệ cuối
quý 1

Trong bối cảnh NSNN khó khăn, cần tiếp tục thực hiện quản lý chi thường xuyên tiết
kiệm và hiệu quả hơn, để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. NHNN ban hành Quyết
định về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu và cho vay qua đêm trong thanh toán
điện tử liên ngân hàng, cho vay bù thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối
với các ngân hàng. Theo đó, lãi suất đều giảm 1%, lần lượt về 7%, 5% và 8%/năm với
các kỳ hạn khác nhau. Trần lãi suất cho vay ngắn hạn với khách hàng vay ở một số lĩnh
vực ưu tiên giảm từ 11%/năm về 10%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của
quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này từ 

VHG lỗ 8 quý liên tiếp kể từ quý II/2011. Doanh thu thuần
quý I/2013 của VHG đạt 30,47 tỷ đồng, giảm gần 45% so
với cùng kỳ. Giá trị sản xuất có tăng so với cùng kỳ nhưng
do một số hợp đồng chậm thủ tục quyết toán từ phía
khách hàng nên việc ghi nhận doanh thu trong quý chưa
kịp thời. Lợi nhuận gộp theo đó giảm gần 89%, đạt 347
triệu đồng. Trong kỳ các khoản chi phí tài chính và chi phí
quản lý tăng lần lượt 8,7% và 21,2%, chi phí bán hàng
giảm 14%

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2012, triển khai dự toán NSNN năm
2013 của Chính phủ cho thấy tổng thu cân đối NSNN đạt 743 190 tỷ đồng tăng 2 690

Là DN sau cùng trong 5 DN cao su tự nhiên niêm yết -
công bố thông tin kết quả kinh doanh quý 1 TRC có kết
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Theo Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội, Việt Nam chỉ có khoảng 17% lao
động có bằng cấp. Tuy nhiên, một phần lớn nguồn lực lao động chất lượng cao này đã
chạy vào khu vực Nhà nước lương “ba cọc ba đồng” nhưng vẫn ổn định hơn”. Theo Bộ
Kế hoạch và Đầu tư, năng suất lao động ở Việt Nam tăng chậm, giai đoạn 5 năm sau
gia nhập WTO lại tăng thấp hơn nhiều so với 5 năm trước đó (3,4% so với 5% hàng
năm). So với các nước trên thế giới, năng suất lao động của Việt Nam ở mức rất thấp
(năm 2010 chỉ đạt gần 5,9 nghìn USD), bằng 13,2% của Nhật Bản, 23,3% của Malaysia,
12% của Singapore, 13,3% của Hàn Quốc, 46,5% của Trung Quốc, 37% của Thái Lan
và 69,9% của Philippines.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,215.25

Lương “ba cọc ba đồng” và tăng trưởng thấpMHC: Quý I/2013 thoát lỗ nhờ hoạt động liên doanh 

2013 của Chính phủ cho thấy, tổng thu cân đối NSNN đạt 743.190 tỷ đồng, tăng 2.690
tỷ đồng so với dự toán, tăng 1.690 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ
tư. Tổng chi NSNN năm 2012 ước đạt 905.790 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán, tăng
2.690 tỷ đồng so với dự toán, tăng 1.690 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. Xét về
tổng thể, chi NSNN vẫn được bảo đảm, tuy nhiên, nếu phân tích chi tiết trong cơ cấu chi
cho thấy ở một số lĩnh vực, địa phương đã xảy ra tình trạng mất cân đối của cả ngân
sách trung ương và ngân sách địa phương

công bố thông tin kết quả kinh doanh quý 1, TRC có kết
quả khả quan hơn 4 dDN còn lại. LNST quý 1 của TRC đạt
48 tỷ đồng, giảm 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012. Kết quả
này có được nhờ việc giảm tỷ trọng giá vốn/doanh thu
thuần của TRC trong quý vừa qua. Doanh thuần quý
1/2013 chưa đến 184 tỷ đồng, giảm tới 19,7%, tương
đương mức giảm 44,3 tỷ đồng so với quý 1/2012. 

Quý I/2013 MHC lãi ròng 3,49 tỷ đồng tăng 261% so với
cùng kỳ và hoàn thành 43,6% kế hoạch năm 2013 thông
qua. Doanh thu thuần đạt 22,26 tỷ đồng tăng nhẹ so với
cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 2,72 tỷ đồng giảm
14,2% so với quý I/2012. Ghi nhận 366 triệu đồng lãi từ
hoạt động khác và 4,856 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên
doanh liên kết đã giúp MHC lãi ròng 3,49 tỷ đồng trong đó
LNST thuộc về công ty mẹ là 3,3 tỷ đồng. Kết quả này tăng
trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
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Pháp chính thức suy thoái lần 3
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-4.47 3,961.59

USD gần mạnh nhất 5 tuần so với euro do đồn đoán Fed giảm kích thích

Kinh tế Pháp suy giảm khi tỷ lệ thất nghiệp lên kỷ lục hủy hoại niềm tin của cả doanh
nghiệp và người tiêu dùng. Quý I/2013, GDP của Pháp giảm 0,2% sau khi giảm 0,2%
trong quý IV/2012. Với 2 quý tăng trưởng âm, kinh tế Pháp chính thức rơi vào suy thoái
kỹ thuật, tăng sức ép lên chính phủ của tổng thống Francois Hollande. Ủy ban châu Âu
hồi đầu tháng này cho biết sẽ gia hạn cho Pháp thêm 2 năm để giảm thâm hụt ngân
sách về dưới 3% GDP. Cơ quan này cũng dự báo, GDP của khu vực đồng euro
(eurozone) sẽ giảm 0,4% trong năm nay sau khi giảm 0,6% trong năm 2012.

Lúc 8h15’ sáng nay 15/5 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,2933 USD/EUR sau khi
chạm 1,2933 USD/EUR phiên hôm qua, cao nhất kể từ ngày 5/4. Yên tăng 0,2% lên
102,25 yên/USD sau khi xuống thấp nhất kể từ tháng 10/2008 là 102,43 yên/USD. Chỉ
số đo sức mạnh USD lên cao nhất 9 tháng phiên hôm qua. USD lên cao nhất gần 5
tuần so với euro do kinh tế Mỹ phục hồi làm dấy lên đồn đoán Fed sẽ giảm và dần
ngừng nới lỏng tiền tệ. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế do Bloomberg khảo sát,

(Cập nhật 16h35 ngày 15/05/2013)

2,224.807.79Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 2

kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 2% trong năm nay, cao hơn Nhật Bản
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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Cuối giờ sáng nay, NHNN chính thức ký ban hành Thông tư hướng
dẫn cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 của Chính phủ.
Thông tư đã có tác động tích cực đến thị trường. Đà tăng của thị
trường được gia tăng ngay từ khi bắt đầu phiên giao dịch buổi chiều.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 2,12 điểm (+0,44%) lên
485,97 điểm. Tổng KLGD đạt 37,22 triệu đơn vị, tương đương giá trị
646,87 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,65 triệu đơn vị,
trị giá 66,82 tỷ đồng. Toàn sàn có 129 mã tăng, 75 mã giảm và 69 mã
đứng giá. Trong nhóm VN30 có 21 mã tăng, 3 mã đứng giá, 6 mã
giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 3,54 điểm (+0,65%), lên 551,81
điểm. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, duy nhất có STB là giảm
điểm, giảm 200 đồng/cp; mã tăng điểm mạnh nhất là VCB với mức
tăng 700 đồng/cp. KBC mặc dù vẫn duy trì sắc đỏ đến hết phiên,
nhưng đà giảm cũng được hãm bớt khi kết thúc phiên giảm 300 (có
những lúc cổ phiếu này giảm sàn). ITA và HAG là hai mã có KLGD
lớn nhất trên HOSE, đều đạt trên 2,2 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã với tổng khối
lượng đạt 3,16 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu CSM, đạt 632.000 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 34 mã
với khối lượng đạt 352.200 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVC đạt 183.500 đơn vị, đồng thời bán ra 19 mã với khối
lượng 252.900 cổ phiếu. SHB là mã khối ngoại bán ra mạnh nhất, đạt
139.000 đơn vị.

352,200

60.50
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4,078,958

BÁN

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

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index tăng 0,61 điểm (+1,02%),
lên 60,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 24 triệu đơn vị, tương
đương trị giá 184,85 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,8
triệu cổ phiếu, trị giá 9,98 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 14 mã tăng
điểm, 13 đứng giá và 2 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index tăng 1,19
điểm (+1,06%) lên 113,51 điểm. Trong nhóm những cổ phiếu tăng
điểm của HNX30, cổ phiếu tăng mạnh nhất là NTP với mức tăng 800
đồng/cp; tiếp đến là VCG, tăng 500 đồng/cp, khối lượng khớp được
đạt gần 1,2 triệu đơn vị (Công ty vừa công bố kết quả kinh doanh quý
I/2013 với lãi ròng đạt 79 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm
2012). Hai cổ phiếu trong nhóm HNX30 là PGS và DBC, cùng giảm
100 đồng/cp. Ngoài SCR có khối lượng giao dịch lớn (đạt 4,6 triệu
đơn vị), thì PVX và SHB cũng là những mã có lượng giao dịch cao đạt
lần lượt 2,7 triệu và 3,7 triệu đơn vị. Còn lại các mã trên HNX đều có
khối lượng giao dịch đạt chưa đến 1 triệu đơn vị.

2,593,528 252,900BÁN

Trang 1
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Thông tin gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất
động sản là động lực giúp Vn-Index hồi phục ở cuối
phiên nay. VN-Index ghi được 2.12 điểm lên 485.97
điểm. Thanh khoản vẫn ở mức thấp với giá trị khớp lệnh
đạt gần 600 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 vận
động hẹp, 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  
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Sau phiên giảm điểm hơi quá đà trước đó, phiên nay
HNX-Index lấy lại mốc 60 điểm với đồ thị tăng dần từ
đầu phiên tới cuối phiên. Chốt phiên, HNX-Index đứng
tại 60.5 điểm, tăng 1.02%. Thanh khoản tiếp tục sụt
giảm với giá trị giao dịch chỉ đạt 184.849 tỷ đồng. Thông
tin tích cực phần nào cũng giúp nhà đầu tư bình tĩnh
hơn. 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
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Trang 3

60 điểmYếuYếu 57 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng khi chỉ số Nikkei 225 Stock Average đóng cửa trên 15.000 lần đầu tiên kể từ năm
2007 sau khi đồng yên chạm mức thấp so với đồng USD, thúc đẩy triển vọng lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu
Nhật Bản. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng 0,8% lên 143,14 điểm lúc 06h:20ph theo giờ Tokyo, với
khoảng hai cổ phiếu tăng cho mỗi giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2.3%, đóng cửa ở mức
15,096.03 điểm, cao nhất kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2007. Nhật Bản là thị trường tăng trưởng tốt nhất thế giới
kể từ đầu năm, cụ thể tăng 45%, vượt cả thị trường Mỹ với mức tăng 16%. Chỉ số Topix tăng 1.8 %. Đồng yên
chạm 102,43 đôla, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2008, trước khi giao dịch ở mức 102,39 lúc 5h:08ph
chiều theo giờ Tokyo. Chỉ số Shanghai Composite tăng 0.4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% và
Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0.8%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%. 
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Ở thời điểm lòng tin nhà đầu tư đang bị lung lay về cơ hội phục hồi thì việc đón nhận thông tin gói hỗ trợ 30.000
tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản cũng phần nào giải tỏa được tâm lý lo ngại này. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa với
sắc xanh và ở mức cao trong phiên. Thanh khoản vẫn ở mức thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị
trường. 
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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.

Ngưỡng cản 490 điểm với Vn-Index và 62 điểm với HNX-Index vẫn là lực cản lớn cho thị trường. Khi tâm lý thận
trọng vẫn bao trùm thì cơ hội phục hồi vẫn còn khó khăn. Trong xu thế giằng co đi ngang với phiên tăng giảm
xen kẽ, nhà đầu tư thận trọng với thị trường vì rủi ro sụt giảm rất cao nếu cầu không cải thiện. 

Trang 4

Thông tin hỗ trợ được đưa ra sáng nay là thông tin hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư lên cao
và thị trường đã chứng kiến một phiên bán ra mạnh mẽ hôm qua. Tuy lực bán đã giảm bớt cho thấy tâm lý nhà
đầu tư có phần bình tĩnh, nhưng cầu giá cao có phần sụt giảm. Giao dịch diễn biến tương đối chậm, điểm số
phục hồi tốt nhưng nhìn chung thị trường còn rất thận trọng. Ngay cả những mã trụ cột lực mua cũng giảm
nhiều. Với thông tin này, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng rằng nhóm cổ phiếu bất động sản sẽ được hưởng lợi, tuy
nhiên sự phục hồi ở nhóm này lại không được như kỳ vọng. Chỉ lác đác hồi phục nhẹ ở một số cổ phiếu. Đáng
chú ý chỉ có VCG với sức mua bất ngờ tăng trong phiên chiều, có lúc giá lên đến sát trần, tuy nhiên đến cuối
phiên lực mua đà đuối dần kèm theo lực bán gia tăng. Phiên giao dịch hôm nay giúp thị trường tạm ngưng đà
giảm sau phiên giao dịch tiêu cực trước đó. Tuy nhiên xem xét lực cầu vẫn khá thận trọng và xu thế vận động
của 2 đường giá vẫn trong kênh đi ngang. Hai dải Bollinger tiếp tục co lại càng ủng hộ xu thế này. Thì chưa có
xu thế mới cho thị trường ở thời điểm này. 

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.


