
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,16%, còn CPI tại Hà
Nội ước giảm 0,22% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp CPI giảm ở 2
thành phố lớn. nguyên nhân khiến chỉ số CPI không tăng là do mức tiêu dùng khá thấp
dù đây là tháng có dịp nghỉ lễ kéo dài. Theo các chuyên gia đánh giá, việc giá xăng dầu
giảm 3 lần trong tháng 4 cũng đã tác động vào việc chỉ số CPI giảm. Hà Nội sẽ có các
chương trình kích cầu được triển khai cùng các hoạt động khuyến mại quy mô lớn từ
nay đến cuối năm.

“Vua khí” GAS đạt 4.375 tỷ đồng LNST trong đó phần lãi
thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.292 tỷ đồng tăng 86% so
với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.263 đ/cp. PGS ghi
nhận LNST hợp nhất quý 1/2013 tăng đột biến gần 73%
so với cùng kỳ, đạt 51,2 tỷ đồng; CNG tăng 31,3% so với
cùng kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21,5% so với quý I/2012;
PGC có mức doanh thu thuần tăng 17%, đạt 885,03 tỷ
đồng; MTG lãi 384 triệu đồng, khả quan hơn mức lỗ 626
triệu đồng của cùng kỳ. ASP, PGD, PVG cũng đều báo lãi

Về việc điều chỉnh giá điện đang được rà soát tính toán lại đầy đủ chi phí giá thành của
năm trước để làm cơ sở cho tính toán giá thành năm sau để đảm bảo tính đúng tính đủ
và làm cơ sở cho việc xác định các chỉ tiêu Nếu sau 3 tháng có sự biến động chi phí

Ban kiểm soát cũng có kiến nghị Bộ Công thương sớm có
kế hoạch bán bớt phần vốn Nhà nước (89,59%) để
Sabeco trở thành CTCP đại chúng tạo điều kiện cho hiện

Theo số liệu từ Cục thống kê Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tháng 5 đạt 888
triệu USD, tăng 5,3% so tháng trước và bằng 98,2% so cùng kỳ. Dự kiến 5 tháng, tổng
kim ngạch xuất khẩu đạt 4.171 triệu USD, tăng 0,2% so cùng kỳ. Một số nhóm hàng
chiếm tỷ trọng lớn và có mức tăng khá như: Hàng may, dệt; Linh kiện máy tính và thiết
bị ngoại vi... Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tính riêng trong tháng 5 của Hà Nội đạt
2.215 triệu USD, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 6,3% so cùng kỳ. Dự kiến 5 tháng,
kim ngạch nhập khẩu đạt 9.757 triệu USD, tăng 4,6% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu
địa phương tăng 5,2%. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm nay, Hà Nội nhập siêu khoảng
5,59 tỷ USD, trong đó tính riêng tháng 5 nhập siêu ước 1,33 tỷ USD.

Hà Nội nhập siêu 1,33 tỷ USD trong tháng 5

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI hai thành phố lớn tiếp tục giảmDoanh nghiệp bất động sản phải tìm cách cứu mình

Có thể chưa tăng giá điện vì mục tiêu lạm phát thấp?

Quý I/2013: Cả nhà "khí" báo lãi

Ban kiểm soát Sabeco kiến nghị sớm bán vốn Nhà

Bên cạnh sự hỗ trợ từ Chính phủ, các DN cũng ý thức
được việc phải tự cứu mình chứ không đơn thuần trông
chờ vào các gói cứu trợ. Nhiều DN đã cắt giảm lao động
và hoãn tiến độ thi công của các dự án và đi tìm các nhà
đầu tư tiềm năng. Đến nay đang có 60 dự án xây nhà ở xã
hội, kể cả dự án từ đầu tư cũng như dự án chuyển từ nhà
thương mại sang, quy mô khoảng vài chục nghìn căn nhà. 

THỨ NĂM
23/05/2013
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết trong tháng 4, thâm hụt thương mại hàng hóa của nền
kinh tế này đã tăng tới mức kỷ lục 879,9 tỷ yen (khoảng 8,6 tỷ USD), đánh dấu tháng
thứ 10 liên tiếp ở mức báo động đỏ và đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1979, cán
cân thương mại của Nhật Bản thâm hụt 10 tháng liên tiếp. kim ngạch nhập khẩu đã
tăng tháng thứ 6 liên tiếp, lên tới 6.657,3 tỷ yen (69,34 tỷ USD). Đây là mức tăng 9,4%
so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch nhập khẩu khí hóa lỏng tăng tới 17,9%.

USD giảm sau khi chủ tịch Fed tại St. Louis, ông James Bullard, cho rằng, Fed nên duy
trì nới lỏng tiền tệ, mua trái phiếu chính phủ hàng tháng. Trước đó, một quan chức
khác của Fed cho biết, Fed có thể ngừng hoặc giảm quy mô kích thích vào đầu mùa hè
này. Sáng nay 22/5, USD giảm 0,2% so với euro, xuống 1,2935 USD/EUR, đánh dấu
ngày giảm thứ 3 liên tiếp sau khi giảm 0,5% trong 2 phiên trước. USD giao dịch ở
102,47 yên/USD từ 102,5 yên/USD hôm qua sau khi chạm mức cao nhất từ tháng
10/2008 là 103,31 yên/USD. Yên giảm 0,2% xuống 132,54 yên/EUR.
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Dow Jones 15,387.58

NSNN có thể thất thu 750 tỷ đồng nếu sửa đổi, bổ sung một số điều luật VATThiên Long đẩy mạnh xuất khẩu chấp nhận biên lợi 

và làm cơ sở cho việc xác định các chỉ tiêu. Nếu sau 3 tháng, có sự biến động chi phí
đầu vào, ngành điện phải báo cáo cụ thể, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ xem xét
kiểm tra. Việc tăng giá than bán cho điện sẽ gây áp lực lên giá điện, vì than là đầu vào
quan trọng của ngành điện bởi tỉ trọng hiện dao động khoảng 25- 30% trong tổng sản
lượng điện. Riêng 4 tháng đầu năm 2013 chiếm 27,5%. Vì vậy, ngành điện phải tính
toán linh hoạt để giảm tối thiểu tỉ trọng nhiệt điện than.

Sabeco trở thành CTCP đại chúng, tạo điều kiện cho hiện
đại hóa quản trị và minh bạch. Kết thúc 4 tháng đầu năm,
tổng doanh thu của Sabeco đạt 8.285 tỷ đồng, bằng 29%
kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng LNTT
đạt 1.068 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và tăng 15%
so với cùng kỳ.

Năm 2013, TLG đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.400 tỷ
đồng, tăng 15%; LNST 110 tỷ đồng, tăng 10% so với thực
hiện năm 2012. Cổ tức dự kiến 20%/mệnh giá. Sức mua
trong nước giảm, dù cho thị trường này có biên lợi nhuận
cao hơn nhưng TLG sẽ đẩy mạnh xuất khẩu. Flexoffice
và Colokit là 2 nhãn hàng phát triển tốt tại nội địa và xuất
khẩu. Năm 2012, 2 mặt hàng này chiếm 40% tổng doanh
thu của TLG (60% là doanh thu gia công của TLG cho
nhãn hàng nước ngoài).

+/-

-105.29

Ngân sách nhà nước có thể chỉ thất thu khoảng 750 tỷ đồng cho việc bổ sung quy định
về giảm 50% thuế VAT đầu ra từ 1/7/2013 đến 30/6/2014 đối với các hợp đồng bán,
cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và nhà ở là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới
70m² và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m². Theo ước tính của Chính phủ, việc bổ sung
quy định trên sẽ làm giảm thu NSNN của năm 2013 khoảng 375 tỷ đồng và của năm
2014 cũng khoảng 375 tỷ đồng. số giảm thu 750 tỷ của cả 2 năm này sẽ được bù đắp
lại một phần từ việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Nếu tính cả những tác động trong các vòng sau thì tác động đối với nền kinh tế có thể
lớn hơn thông qua hệ số nhân trong nền kinh tế.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h30 ngày 22/05/2013)
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VN-Index tăng 2,05 điểm (+0,41%) lên 502,23 điểm. Tổng KLGD đạt
66,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.065 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 6,14 triệu đơn vị, trị giá 147,86 tỷ đồng. Toàn sàn
có 114 mã tăng, 96 mã giảm và 77 mã đứng giá. VN30-Index tăng
1,33 điểm (+0,23%), lên 567,79 điểm. Phiên chiều, các mã quay đầu
giảm điểm gia tăng, làm đà tăng của thị trường bị hãm bớt. VHG tăng
trần với lượng dư mua trần trên 10.000 đơn vị. Nhóm cp khoáng sản
đồng loạt giảm điểm: KSB giảm 300 đồng; KSA và KSS giảm 200
đồng; KTB giảm 100 đồng…Nhóm cp dầu khi, với kết quả kinh doanh
quý I khá khả quan cũng có thanh khoản tương đối tốt, với sắc xanh
được duy trì. PXM, PVT tăng trần…PPC tiếp tục tăng điểm trong
phiên hôm nay với khối lương khớp trên 1 triệu đơn vị. Hôm nay cũng
là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt, tỷ
lệ 10% của PPC. Những mã có KLGD lớn trên HOSE là VSH (3,5
triệu); ITA (3 triệu); REE (2,5 triệu) và HQC (2,33 triệu)

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

114

THỨ NĂM
23/05/2013

66,881,258

1,085.81

96

502.23

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Chỉ số HNX-Index tăng 0,96 điểm (+1,56%), lên 62,59 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch 60 triệu đơn vị, tương đương trị giá 511,33 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,55 triệu cổ phiếu, trị giá
17,76 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 18 mã tăng điểm, 6 đứng giá
và 6 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index tăng 2,3 điểm (+1,97%) lên
119,01 điểm. Những mã dẫn dắt về thanh khoản và góp phần đẩy
điểm số của HNX-Index lên đều có phiên giao dịch ấn tượng. SHB
bùng nổ về thanh khoản với mức giao dịch khớp được đạt gần 19
triệu đơn vị; ACB cũng khớp được trên 1,5 triệu đơn vị, với mức tăng
700 đồng/cp. Cổ phiếu SCR và PVX cũng góp phần tạo thanh khoản
trên HNX với khối lượng khớp được lần lượt đạt là 6,8 triệu và 5,36
triệu đơn vị. Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu họ khí cũng có phiên tăng
điểm tốt, thị trường ghi nhận hầu hết các mã đều có mức tăng, đặc
biệt PVV tăng trần với lượng dư mua trần trên 1.000 đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 86 mã với tổng khối
lượng đạt 8,1 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu VSH, đạt gần 1 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 42
mã với khối lượng đạt 1,5 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều
nhất là cổ phiếu DBC đạt 425.000 đơn vị, đồng thời bán ra 23 mã với
khối lượng 699.100 cổ phiếu.

1,524,200

62.59

Trang 2

6,676,688 699,100BÁN



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Hiệu ứng tăng giá từ phiên trước đó vẫn kéo dài sang
đầu phiên hôm nay. Tuy nhiên đà bán đã nhanh chóng
quay trở lại đã khiến Vn-Index không còn đóng cửa ở
mức cao trong phiên nữa. Tuy nhiên vẫn giữ được
sắc xanh. Vn-Index ghi được 2.05 điểm lên 502.23
điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực.
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu, cùng với đó RSI cũng tăng mạnh lên ngưỡng 70
điểm. MFI cũng đang ở ngưỡng 70 và đang hướng
vào trong vùng quá mua cho thấy dòng tiền bắt đầu
tham gia vào thị trường. Tuy nhiên trong phiên tới,
STO tăng trong vùng quá mua cho thấy áp lực điều
chỉnh sớm xảy ra tại ngưỡng này. Đồng thời đường
giá bắt đầu tăng ra khỏi ngoài dải cũng ủng hộ khả
năng điều chỉnh xảy ra. Dự báo phiên giao dịch tới, chỉ
số dao động trong khoảng 495 -505 điểm.

THỨ NĂM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Giao dịch có phần tích cực hơn phiên trước nhờ động
lực kéo chỉ số ở nhóm cổ phiếu ACB và PVS. Đóng
cửa HNX-Index ghi được 0.96 điểm lên 62.59 điểm,
trong phiên có lúc chỉ số tiếp cận ngưỡng 63 điểm.
Thanh khoản tăng 30% so với phiên trước khi giá trị
giao dịch đạt 511.33 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật bắt
đầu cho tín hiệu tích cực khi MACD đạt giá trị dương
và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. RSI cũng
bắt đầu tăng mạnh tới ngưỡng 70 điểm. MFI cũng
tăng mạnh lên vùng 80 điểm cho thấy dòng tiền bắt
đầu tham gia thị trường. Tuy nhiên STO đang trong
vùng quá mua, thêm vào đó là việc đường giá chạm
dải trên của Bollinger cho thấy áp lực bán ra trong
phiên tới là lớn nếu như dải Bollinger tiếp tục duy trì đi
ngang như hiện nay. Xu thế tăng trở lại chỉ xác nhận
khi đường giá vượt ngưỡng 63 điểm cùng thanh
khoản cải thiện trên sàn này.    

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Áp lực điều chỉnh đã nhanh chóng quay trở lại trong phiên này với một loạt các mã tăng nóng trong vài phiên

THỨ NĂM

23/05/2013

Chứng khoán châu Á tăng ngày thứ hai liên tiếp khi Trung Quốc và Đức cam kết kích thích tăng trưởng kinh
tế, giúp thúc đẩy triển vọng xuất khẩu khu vực. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,2% lên 114,12
điểm. Sau khi xuống thấp nhất trong năm tháng hôm 18/5, chỉ số khu vực châu Á đã tăng trong hai ngày qua
khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố Trung Quốc sẽ tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Bên cạnh tuyên bố của Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Đức, Wolfgang Schaeuble mới đây cũng khẳng
định nước này sẽ xem xét các ý tưởng về việc thúc đẩy tăng trưởng khu vực đồng euro (eurozone). Điều đó
giúp các nhà đầu tư phần nào với bớt lo ngại kinh tế châu Âu sẽ tiếp tục suy thoái sâu hơn nữa. Tại Nhật
Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng tăng 1,1% trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm nay 22/5
bắt đầu phiên họp hai ngày để bàn về các chính sách kinh tế. Tại các thị trường khác như Australia và Hàn
Quốc, các chỉ số cũng đồng loạt tăng trước những tín hiệu đáng mừng từ châu Âu và Trung Quốc. Giám đốc
chương trình nghiên cứu đầu tư thị trường thuộc Colonial First State Global Asset Management, ông Stephen 
Halmarick nhận định: "Với việc châu Âu vắng bóng những tín hiệu kém khả quan, tuyên bố ủng hộ kích thích
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang hỗ trợ rất tốt cho thị trường."

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.

Áp lực điều chỉnh đã nhanh chóng quay trở lại trong phiên này với một loạt các mã tăng nóng trong vài phiên
trước đó đã đóng cửa giá đỏ. Tuy nhiên cả 2 sàn vẫn giữ được sắc xanh. Vn-Index vẫn duy trì trên ngưỡng
500 điểm lên 502.23 điểm, HNX-Index cũng chuẩn bị tiếp cận ngưỡng 63 điểm, đóng cửa ở mức 62.59 điểm,
tăng 0.96 điểm. Thanh khoản giảm trên HSX và tăng lên trên HNX.

Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành Nghị định về Thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài
sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Và theo đó, VAMC sẽ chính thức được thành lập và đi vào
hoạt động kể từ ngày 9/7/2013. Đã giúp cả 2 sàn giao dịch sôi động trong phút đầu buổi sáng. Tuy nhiên ảnh
hưởng chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua như REE, PPC, HSG…phần nào đã ảnh
hưởng đến những cổ phiếu còn lại. Áp lực chốt lời chỉ thực sự mạnh ở vùng giá cao và lực bán bằng mọi giá
không xảy ra khiến nhiều mã vẫn đóng cửa ở mức giá xanh. Ghi nhận lực cầu ở giá thấp phiên nay khá tốt
đã giữ được nhịp tăng khá tốt và nhịp giảm khá nhẹ. Giúp đà tăng tốt ở trên Hose phiên nay vẫn phải kể đến
tăng giá ở nhóm vốn hóa lớn như BVH, VNM. Nhóm cổ phiếu cao su CSM, DRC quay trở lại tăng giá trong
phiên nay. Sự tăng giá luân phiên ở các nhóm cổ phiếu sẽ giúp thị trường tránh được nhịp điều chỉnh sâu.
Bên HNX, đóng góp vào chỉ số vẫn là sự tăng giá ở nhóm vốn hóa lớn ACB, PVS, PVX. SHB là cổ phiếu giao
dịch đột biến với khối lượng khớp lệnh đạt 18.900.600 đơn vị. Và phiên nay tạm thời thị trường đã điều chỉnh
thành công. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu khả năng điều chỉnh vẫn còn và thị trường chưa
thực sự mở ra xu thế tăng điểm.

Vn-Index vẫn vận động trong khoảng 500 -505 điểm trong phiên nay cho thấy sự ngập ngừng của bên cầu
trước đà bán gia tăng, nhưng ghi nhận sự tích cực với nhịp giảm trong phiên khá nhẹ. HNX-Index cũng đang
tiếp cận ngưỡng 63 điểm và khả năng trong phiên tới áp lực bán sẽ khá mạnh. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu kéo
chỉ số vẫn được kỳ vọng sẽ kéo chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự này. Nếu thanh khoản tăng cùng kèm
theo sự bứt phá chỉ số thì xu hướng tăng điểm được xác lập.

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

Trang 4

KHUYẾN CÁO 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.




