
So với cùng kỳ năm trước ngành khai khoáng tháng 5 tăng 5,9%; công nghiệp chế biến,
chế tạo tăng 6,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,1%; cung cấp nước, xử lý rác
thải, nước thải tăng 9,3%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, chỉ số sản xuất công
nghiệp dự kiến tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước - thấp hơn mức tăng 6,2% của
cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến chế tạo tăng
5,7% so với cùng kỳ năm trước (trong khi chỉ số sản xuất ngành chế biến, chế tạo 4
tháng tăng 5,2%; ước 5 tháng tăng 5,5%).

Gánh nặng chi phí tài chính vẫn là nguyên nhân khiến THV
thua lỗ, công ty lỗ ròng 38 tỷ đồng với phần lỗ gần như
toàn bộ thuộc về công ty mẹ. Quý I/2013, THV có doanh
thu thuần đạt 30,7 tỷ đồng giảm 39,2% so với cùng kỳ năm
ngoái; tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần
giảm nên lãi gộp đạt 2,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gộp
12,3 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng mạnh, chi phí tài
chính giảm 14%; chi phí bán hàng giảm 23%, chi phí
QLDN giảm còn gần 4 tỷ đồng chỉ bằng 1/10 cùng kỳ.

Ngày 24/5/2013, NHNN đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 22 với tổng khối
lượng trúng thầu đạt 26.000 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu. Trong phiên
đấu thầu này đã có 7 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và DN đã thiết lập

Sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam làm cho cp của HSG
đột ngột tăng mạnh với mức tăng là 9,3%. Giá cp HSG liên
tục tăng từ 45 000đ lên 49 000 đ/cp tính đến hết phiên

Tháng 5 năm 2013, CPI cả nước giảm 0,06% so với tháng 4 năm 2013 và tăng 2,35%
so với tháng 12 năm 2012. So với tháng 5 năm 2012, chỉ số giá tăng 6,36%. Đây là
tháng thứ 3 liên tiếp chỉ số giá giảm so với tháng trước. Sự sụt giảm của chỉ số giá
tháng 5 đến từ 4 nhóm hàng hoá là: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,35% do
nhóm hàng lương thực giảm 0,69% và nhóm thực phẩm giảm 0,45%. Nhóm hàng ăn
uống ngoài gia đình vẫn tăng 0,32%; Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,53%;
Nhóm giao thông giảm 0,57% có thể do giá xăng dầu điều chỉnh giảm thời gian qua;
Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,07%. 7 nhóm hàng hoá còn lại trong rổ tính chỉ số
giá đều tăng trong đó nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh 1,58%. 

CPI cả nước tháng 5 giảm 0,06%, 3 tháng liên tiếp giảm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng ước tăng 5,2%Imexpharm lợi nhuận 4 tháng hoàn thành gần 35% kế 

Tiếp tục bán hết 26.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu sáng 24/5

THV: Lỗ suốt 8 quý liên tiếp

Tài sản Sếp HSG tăng hơn 180 tỷ nhờ Nick Vujicic?

Tổng doanh thu thuần trong tháng 4 đạt 71,5 tỷ đồng và lợi
nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, tổng
doanh thu thuần đạt 257,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế
đạt 36,6 tỷ đồng, hoàn thành 34,86% kế hoạch cả năm.
IMP cũng cho biết những nội dung liên quan đến kinh
doanh thuốc có chứa chất gây nghiện đã được giải quyết
dứt điểm cách đây hơn một năm. 
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NHẬN ĐỊNH  

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa nhận định, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kéo dài
ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), kinh tế Ba Lan sẽ tăng trưởng
chậm lại còn 1,2% trong năm nay trước khi có thể tăng lên 2,2% trong năm 2014. IMF
dự đoán, do tác động của nguồn thu tài chính công tăng chậm, thâm hụt ngân sách của
Ba Lan sẽ là 4,0% GDP trong năm 2013. trong quý 1/2013, kinh tế Ba Lan chỉ tăng
trưởng 0,1% sau khi tăng 0% trong quý 4 /2012.

Doanh số bán nhà mới và số người lần đầu nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp khả
quan của Mỹ đã bù đắp số liệu sản xuất yếu kém của Trung Quốc và giúp giá dầu thu
hẹp đáng kể mức sụt giảm trong phiên. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 7 trên sàn
Nymex giảm 3 xu xuống 94.25 USD/thùng. Có thời điểm trong phiên, giá dầu xuống tới
92.43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 7 trên sàn giao dịch London giảm 16 xu
(tương ứng 0.2%) xuống 102.44 USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu thô tương lai và
giá dầu Brent mở rộng từ 8.19 USD lên 8.22 USD.
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Dow Jones 15,294.50

Vốn FDI đăng ký giảm mạnh qua từng thángSabeco lãi trước thuế 1068 tỷ đồng 4 tháng đầu năm

đấu thầu này, đã có 7 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và DN đã thiết lập
quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 40,75
tr.đ/lượng, thấp nhất là là 40,69 tr.đ/lượng. Đây là phiên đấu thầu thứ 3 liên tiếp NHNN
bán hết sạch số vàng đem ra chào bán, sau 5 phiên ế 43.000 lượng trước đó. Từ cuối
tháng 3/2013 đến nay, NHNN đã tổ chức 22 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng
khối lượng trúng thầu là 554.600 lượng trên tổng số 640.000 lượng chào thầu.

tục tăng từ 45.000đ lên 49.000 đ/cp, tính đến hết phiên
buổi sáng 24/5. Vốn hóa thị trường của HSG cũng tăng
thêm hơn 400 tỷ đồng. Giá trị cp của ông Vũ tăng thêm
hơn 180 tỷ đ, cổ đông tổ chức Red River Holding, nắm gần
hơn 16% cổ phần HSG, cũng ghi nhận mức vốn hóa tài
sản tăng thêm 64 tỷ đồng, tương đương hơn 3 triệu USD.

4 tháng, sản lượng sản xuất của Sabeco là 436 triệu lít,
đạt 33% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ 400 triệu lít, đạt 30%
kế hoạch. LNTT 1.068 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch. Xuất
khẩu bia Sài Gòn lũy kế 4 tháng đạt 369 ngàn lít, kim
ngạch 332 ngàn USD. Nước giải khát đạt 12,3 triệu lít,
rượu và cồn đạt 1.53 triệu lít. Kế hoạch 2013 với sản
lượng sản xuất và tiêu thụ bia các loại đạt 1.361 tỷ lít, tăng
5% so với năm 2012. Tổng doanh thu 28.162 tỷ đồng, tăng
10%. LNTT 3.238 tỷ đồng, bằng 89% so năm 2012.

+/-

-51.01

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam từ đầu năm đến 20/5/2013 cả cấp
mới và tăng thêm ước đạt 8,52 tỷ USD vào 558 dự án, tăng 8,9% về vốn so với cùng kỳ
2012. Trong đó, số vốn đăng ký cấp mới là hơn 5,09 tỷ USD của 485 dự án và 3,425 tỷ
USD là con số vốn FDI tăng thêm trong giai đoạn này. Cũng tính đến 20/5, giải ngân
vốn FDI ước đạt 4,58 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2012.
So với cùng thời điểm tháng 4/2013, vốn FDI đăng ký chỉ tăng 300 triệu USD, còn vốn
giải ngân tăng 780 triệu USD. Như vậy, sau khi vốn FDI tăng mạnh trong những tháng
trước thì sang tháng 5 đã giảm đáng kể, với mức giảm 86,3% về vốn đăng ký và giảm
29% về vốn giải ngân so với tháng 4.

CHỈ SỐ

22,618.67

2,288.53

-12.67

3,459.42

6,652.73

Nikkei 225

(Cập nhật 16h45 ngày 24/05/2013)
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Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 2,02 điểm (+0,41%), lên 500,24 điểm. Tổng khối lượng
khớp đạt 58,89 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.024,2 tỷ đồng. Khối
lượng giao dịch thỏa thuận 3,63 triệu đơn vị, nâng tổng giá trị giao
dịch cả phiên lên 62,52 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.106,5 tỷ
đồng. Toàn sàn có 141 mã tăng, 82 mã giảm, 62 mã đứng giá, trong
đó, nhóm VN30 có 17 mã tăng, 10 mã giảm và 3 mã đứng giá. Kết
thúc phiên cuối tuần, VN30-Index tăng 2,02 điểm (+0,36%), lên
563,81 điểm. REE được mua vào mạnh trong cuối phiên, nâng mã
này trở lại mức giá trần đã đạt được trong nửa cuối phiên sáng. Kết
thúc phiên, REE đạt 26.000 đồng/cp với hơn 3,44 triệu đơn vị được
khớp. HQC duy trì mức trần 5.500 đồng/cp, với 2,82 triệu đơn vị được
khớp. ITA cũng được khớp lớn trong phiên chiều, leo lên vị trí thứ 3
về thanh khoản với 2,24 triệu đơn vị, đứng ở mức 6.800 đồng/cp,
tăng nhẹ 100 đồng.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
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HNX-Index tăng 0,53 điểm (+0,85%), lên 62,61 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 42,79 triệu đơn vị, tương đương giá trị 371,72 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 3,7 triệu đơn vị, trị giá 48,85 tỷ đồng.
Với 23 mã tăng, 3 mã giảm, 4 mã đứng giá, HNX30-Index tăng 0,33
điểm (+0,28%), lên 117,75 điểm. Cổ phiếu PVG được kéo lên mức
trần 8.500 đồng khi đóng cửa phiên với tổng khối lượng khớp 828.600
đơn vị. Về thanh khoản, SHB vẫn đứng ở vị trí số 1 với gần 9,2 triệu
đơn vị được khớp, đứng ở mức giá 7.200 đồng khi đóng cửa phiên,
tăng 200 đồng so với tham chiếu. PVX, SCR và KLS là những mã tiếp
sau về thanh khoản với khối lượng khớp đạt lần lượt 4,42 triệu đơn vị,
3,47 triệu đơn vị và 3,13 triệu đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua khá khiêm tốn trong những phiên gần đây,
trong phiên cuối tuần này, họ mua vào gần 3,48 triệu đơn vị, với các
mã mua vào mạnh là HPG (520.800 đơn vị), KDH (271.590 đơn vị),
PVD (238.600 đơn vị). Bên HNX, nhà ĐTNN bất ngờ giao dịch mạnh
trên sàn HNX, PVS là mã được giao dịch sôi động nhất khi mua vào
3.425.974 cp và bán ra 3.590.028 cp. Tính chung, khối ngoại mua vào
4.304.274 đơn vị và bán ra 5.058.613 đơn vị. Trong đó, SHB được họ

4,304,274

62.61

Trang 2

7,288,216 5,058,613BÁN g
mua ròng nhiều nhất với 420.000 cp, trong khi KLS là mã bị bán ròng 



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sự hưng phấn của nhà đầu tư đã nhanh chóng quay
trở lại trong phiên cuối tuần. Giao dịch khá tích cực với
khối lượng khớp lệnh tuy không tăng so với phiên
trước nhưng vẫn ở mức cao. Cả phiên có hơn 62 triệu
đơn vị khớp lệnh, tương đương hơn 1.100 tỷ đồng
khớp lệnh. Vn-Index ghi được 2.02 điểm, lên 500.24
điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực.
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu cho tín hiệu tích cực. Tuy nhiên đường RSI và
MFI vận động ngập ngừng chưa mở ra xu thế mới cho
thị trường. STO đã ra khỏi vùng quá mua, đồng thời
dải Bollinger có xu hướng mở lên phía trên, vì vậy áp
lực bán khi giá tăng trong các phiên tuần tới sẽ được
giảm bớt. Ngưỡng 495 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ tốt
cho đường giá ở thời điểm hiện tại khi mà yếu tố thanh
khoản đã được cải thiện. Dự báo phiên đầu tuần tới,
VN-Index sẽ chinh phục ngưỡng cản 510 điểm. 
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Giao dịch tích cực hơn về cuối phiên nhờ nỗ lực kéo
chỉ số ở nhóm PVS, NTP và phần nào cũng đã tạo
hiệu ứng lan tỏa cho nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Ngưỡng
62 điểm vẫn được giữ vững với thanh khoản chưa
được cải thiện nhưng cũng không sụt giảm. Các chỉ
báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu tích cực khi MACD đạt
giá trị dương và gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu. RSI vận động hẹp cùng với MFI và Momentum
chưa có sự thay đổi đáng kể chưa tạo ra xu thế mới
cho thị trường. Dải Bollinger bắt đầu có tín hiệu mở
rộng lên phía trên phần nào giảm bớt áp lực bán và
mở đường cho cơ hội phục hồi. Tuy nhiên tốc độ mở
ra khá chậm và góc độ vẫn còn hẹp. Cây nến xanh
phiên nay cũng đã không bao trọn được cây nến xanh
ở phiên ngày thứ 4 và ngưỡng 63 điểm vẫn chưa được
chinh phục nên chưa xác nhận xu thế phục hồi cho thị
trường. Tuy nhiên xét tương quan cung cầu thì khả
năng vượt ngưỡng 63 có thể được xét đến

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh
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522 điểmMạnh 457 điểm

470 điểm

510 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Nhóm cổ phiếu lớn khởi sắc đã giúp kéo VN-Index lên lại mốc 500 điểm. Chốt phiên Vn-Index ghi được 2.02
điểm lên 500.24 điểm. HNX-Index cũng được kéo lên ở những phút cuối, tăng 0.85% lên 62.61 điểm. Thanh
khoản cả 2 sàn giảm nhẹ so với phiên hôm qua với tổng giá trị giao dịch đạt gần 1.500 tỷ đồng. 

THỨ HAI

27/05/2013

Được đẩy giá tăng mạnh từ đầu năm, phiên 23/5, chứng khoán Nhật Bản bất ngờ lao dốc không phanh, mất
hơn 7% và theo đó, 314 tỷ USD cũng bị cuốn phăng khỏi thị trường. Theo thống kê của Bloomberg, làn sóng
bán tháo cổ phiếu trong phiên 23/5 đã cuốn phăng 314 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Nhật Bản, khiến
các chỉ số giảm mạnh nhất kể từ thời điểm động đất, sóng thần diễn ra năm 2011. Chốt phiên, chỉ số Nikkei
225 đóng cửa tại mức 14.483,98 điểm, lao dốc tới 1,143.28 điểm, tương ứng 7,32% so phiên trước đó. Chỉ số
Topix cũng đánh mất 87,69 điểm (tương ứng 6,87%), lùi sâu xuống 1.188,34 điểm. Các nhà đầu tư đã đẩy chỉ
số Topix lên mốc cao nhất 5 năm, đến phiên hôm qua đã có một phen hoảng loạn thực sự và giờ đây họ nhận
thức được rõ ràng về khả năng bị tổn thương trước những cú sốc cả trong và ngoài nước. Đây cũng là lần
đầu tiên kể từ tháng 4/2005, cổ phiếu của tất cả các công ty trong rổ Nikkei 225 đều đỏ điểm.

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.

Tuần này là tuần giao dịch thành công với 2 chỉ số. Tính cả tuần, Vn-Index tăng 2.7% và HNX-Index tăng gần
3.8%. Thanh khoản cả tuần này cũng tăng khá so với tuần trước đó. Bên HSX, giá trị giao dịch tăng 36.6%,
cả tuần đạt 5,787 tỷ đồng. Bên HNX có mức tăng khá hơn, tới 96.7%, đạt 2,019 tỷ đồng. Vn-Index kết thúc
tuần bằng cây nến xanh nhỏ cho thấy xu thế giằng co quanh ngưỡng kháng cự. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn
vẫn thay nhau đỡ nhịp thị trường. Phiên nay được đánh giá là phiên tích cực vì có sự trở lại ở nhóm cổ phiếu
tăng nóng trong thời gian qua PPC, REE, HSG, DRC. Sự hưng phấn ở nhóm này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa ra
nhóm còn lại. Tiến dần đến mốc kháng cự, các chỉ số dao động với biên độ hẹp với cây nến xanh nhỏ cho
thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm, sự vận động như vậy có thể được đánh giá là khá tích cực vì tâm lý nhà
đầu tư có vẻ nghe ngóng xem đường giá có bứt phá được không. Và chỉ cần sự đồng thuận của phía cầu ở
thời điểm nào đó sẽ giúp chinh phục ngưỡng kháng cự này. Lực cầu ở tuần giao dịch này khá tốt trong vai trò
nâng đỡ tâm lý cũng như làm giảm áp lực bán. Trong mỗi xu thế, yếu tố thanh khoản luôn được chú trọng, và
thanh khoản tuần này đã cải thiện đáng kể cùng với các thông tin vĩ mô hỗ trợ thì có thể kỳ vọng về xu thế
phục hồi. Tuy nhiên, thị trường sẽ cần phải test lại ngưỡng kháng cự này và khả năng sẽ còn giằng co trong 1-
2 phiên tới trước khi xác lập xu thế. 

Với tuần giao dịch khá thành công này sẽ đem đến sự tích cực cho tâm lý nhà đầu tư trong tuần giao dịch kế
tiếp. Tuy nhiên, Vn-Index vẫn đang cận kề ngưỡng kháng cự 3 năm chưa chinh phục được, vì vậy nếu tuần
tới, Vn-Index hồi phục lên ngưỡng này thì áp lực bán sẽ không nhỏ. Đối với HNX-Index, chỉ xác lập xu thế
tăng điểm khi ngưỡng 63 điểm được chinh phục với thanh khoản tăng.  

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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