
Ngày 24/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt danh mục dự án “Phát
triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk” vay vốn Ngân hàng
Phát triển Châu Á (ADB). Theo đó, dự án trị giá 121,71 triệu USD (trong đó vay vốn
ADB 95 triệu USD). Thời gian thực hiện dự án là 5 năm do Ủy ban nhân dân các tỉnh
Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk là cơ quan chủ quản. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy
ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đăk Lăk tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư và các cơ quan, chịu trách nhiệm phê duyệt dự án theo đúng quy định để
sớm đàm phán vay vốn với ADB trong năm 2013. 

Ngày 27/05, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành
Công (HOSE: TCM) đã ký biên bản ghi nhớ về việc hợp
tác với Công ty E-land Asia Holding để phát triển dự án
bất động sản TC1 Tower trên diện tích khu đất 9,898 m2
tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM. Theo đó
hai bên sẽ thành lập một công ty liên doanh trực tiếp quản
lý và phát triển dự án với mục đích trung tâm thương mại
dịch vụ kết hợp chung cư cao tầng.

Để đảm bảo sự cạnh tranh thị trường, quá trình tái cơ cấu VNPT sẽ vẫn giữ nguyên 2
thương hiệu Mobifone và Vinaphone Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng đề án tái cơ

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2012, lượng người dùng
Viber đã làm giảm doanh thu của Viettel 1 500 tỷ đồng

Sáng nay, tại KCN Ninh Khánh (Ninh Bình), Nhà máy phân bón Bình Điền - Ninh Bình
đã chính thức được khởi công. Nhà máy có công suất 400.000 tấn phân bón NPK/năm
với tổng vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. Trước mắt Nhà máy tập trung vào giai đoạn 1
công suất 200.000 tấn sử dụng công nghệ urê hoá lỏng được xem là công nghệ sản
xuất NPK tiến tiến nhất hiện nay. Dự kiến năm 2014, nhà máy sẽ đưa sản phẩm ra thị
trường. Đây là dự án đầu tiên của Bình Điền tại thị trường phía Bắc và là 1 trong 7 dự
án xây dựng nhà máy phân bón của Tập đoàn hoá chất Việt Nam từ nay đến năm 2015
nhằm hướng tới mục tiêu đạt 8 triệu tấn phân bón/năm.

Khởi công nhà máy phân bón NPK 400.000 tấn/năm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Vay ADB 95 triệu USD cho dự án “Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam,
Hà Tĩnh và Đăk Lăk”

ANV: Kế hoạch lợi nhuận 2013 gấp 4 lần mức thực
hiện 2012

Đề án tái cơ cấu VNPT sẽ được trình trong tháng 9

TCM hợp tác với E-land xây dựng TC1 Tower

Viettel có thể bị giảm 50% doanh thu vì Viber

Năm 2012 công ty đạt 34,2 tỷ đồng LNST và cổ tức được
chia với tỷ lệ 9%. Kế hoạch kinh doanh 2013 được đề ra
khá lạc quan với 2.297 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng
và 106 tỷ đồng LNTT. So với kết quả thực hiện 2012 (đạt
25,4 tỷ đồng LNTT), lợi nhuận kế hoạch 2013 gấp 4 lần.
Tuy đề ra kế hoạch lợi nhuận vượt trội, tỷ lệ chi trả cổ tức
dự kiến năm 2013 của ANV cũng chỉ ở mức 9% bằng tiền
mặt, tương đương tỷ lệ thực hiện 2012
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Bất chấp xuất khẩu giảm, nợ nước ngoài tăng, Nhật Bản vẫn là chủ nợ lớn nhất thế
giới năm 2012. Cuối năm 2012, giá trị ròng tài sản nước ngoài do Nhật Bản nắm giữ là
296 nghìn tỷ yên (2,93 nghìn tỷ USD). Con số này tăng 30,89 nghìn tỷ yên so với năm
2011 và cũng phá kỷ lục 268 nghìn tỷ yên thiết lập năm 2009. Giá trị tài sản nước ngoài
(chưa trừ nợ) do Nhật Bản nắm giữ là 661,9 nghìn tỷ yên, tăng 80,39 hay 14% so với
năm trước đó. Trong đó, giá trị chứng khoán nước ngoài là 305,11 nghìn tỷ yên, tăng
gần 42,8 nghìn tỷ yên

Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD với các đồng tiền chủ chốt tăng 0,3%, vượt 83,9
điểm. USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt trước khi các số liệu về niềm tin tiêu
dùng và sản xuất của Mỹ được công bố tuần này. Trong khi niềm tin tiêu dùng được dự
báo cải thiện, hoạt động sản xuất có thể giảm với tốc độ chậm hơn cho thấy dấu hiệu
phục hồi tích cực của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. USD tăng 0,8% so với yên lên
101,77 yên/USD. Đồng bạc xanh cũng tăng 0,3% so với euro lên 1,2893 USD/EUR.
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Dow Jones 15,303.10

Fujikin khánh thành nhà máy vốn 50 triệu USD tại Bắc NinhCựu CEO của BestBuy đầu tư vào Thế Giới Di Động

thương hiệu Mobifone và Vinaphone. Theo Thứ trưởng Lê Nam Thắng, đề án tái cơ
cấu phải đảm bảo đảm bảo tính toàn vẹn, thống nhất, không chia cắt. Mục tiêu tái cơ
cấu nhằm đưa VNPT trở thành tập đoàn viễn thông mạnh, hoạt động hiệu quả, có năng
lực cạnh tranh cao. Đề án phải đảm bảo nguyên tắc đổi mới mô hình tổ chức của Tập
đoàn theo hướng công ty mẹ, tập trung vào đổi mới chiến lược, tổ chức quản lý, đổi
mới công nghệ, phát triển sản phẩm, thị trường, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn
nhân lực,... và tăng cường hơn sự phân cấp, tạo sự chủ động cho các đơn vị thành
viên

Viber đã làm giảm doanh thu của Viettel 1.500 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Viettel, các dịch vụ cơ bản đang chiếm
gần 80% doanh thu của Viettel thì nay đã có thể cung cấp
miễn phí trên Internet, có xu thế làm xói mòn doanh thu
chính của Viettel. Nếu 100% thuê bao, tức trên 40 triệu
thuê bao di động đều dùng 3G và dùng Viber thì doanh
thu của Viettel có thể bị giảm đi 40-50%.

Hai nhà đầu tư mới tiến hành đầu tư vào Thế giới di động
là ông Robert Willett - cựu CEO Bestbuy toàn cầu và công
ty CDH Electric Bee Limited. Mekong Capital chiếm
25,84% tỷ lệ cổ phần, hai nhà đầu tư mới chiếm 20,41%
cổ phần và 51,26% còn lại thuộc về 5 cổ đông sáng lập ra
công ty này. Năm 2014 dự kiến công ty sẽ niêm yết tại sàn
chứng khoán TP.HCM và tương lai sẽ là Hong Kong hoặc
Singapore khi giá trị công ty trên 10 nghìn tỷ đồng.

+/-

238.20

Công ty TNHH Fujikin Việt Nam vừa khánh thành nhà máy tại khu công nghiệp Vsip
Bắc Ninh. Đây là nhà máy thứ 2 của Tập đoàn Fujikin Nhật Bản tại Việt Nam. Nhà máy
thứ nhất đang hoạt động tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long- Hà Nội. Nhà máy tại
Bắc Ninh của Fujikin Việt Nam có vốn đầu tư 50 triệu USD, được xây dựng trên diện
tích 10ha, chuyên thiết kế, sản xuất, gia công và lắp ráp linh kiện, thiết bị hệ thống van
kiểm soát lưu lượng siêu chính xác cùng các thiết bị, sản phẩm liên quan phục vụ cho
ngành công nghiệp bán dẫn, hóa dầu và y tế. Giai đoạn I của dự án khởi công xây
dựng tháng 9 năm 2012 trên diện tích 3,8 ha với mức đầu tư 23 triệu USD.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 17h45 ngày 28/05/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 3,92 điểm (+0,77%), lên 516,33 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 87,43 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.413,8 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 4 triệu đơn vị, trị giá 100,29 tỷ
đồng. Số mã tăng giá đã vượt lên và nhiều hơn hẳn số mã giảm giá
khi đóng cửa phiên với 138 mã tăng, 81 mã giảm. Trong nhóm VN30,
số mã tăng cũng nhiều gần gấp đôi số mã giảm, 17 mã tăng so với 9
mã giảm. Chốt phiên, VN30-Index tăng 2,58 điểm (+0,45%), lên
577,4 điểm. Trong nhóm VN30, VSH vẫn duy trì sắc tím cho đến hết
phiên, với dư mua trần là 216.700 đơn vị. Kết thúc phiên, VSH được
khớp hơn 4 triệu đơn vị, đứng sau ITA với 10,4 triệu đơn vị. REE
trong phiên chiều cũng được mua mạnh, trong khi lực bán giá thấp
không còn, giúp REE tăng 700 đồng (+2,62%), lên 27.400 đồng/cổ
phiếu với tổng khối lượng khớp hơn 3,7 triệu đơn vị.
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Trên sàn HNX, sắc đỏ duy trì trong phần lớn thời gian của phiên giao
dịch trước khi vụt tăng trở lại trong những phút giao dịch cuối phiên
nhờ lực mua ở các mã bluechip. Kết thúc phiên, HNX-Index tăng
0,54 điểm (+0,85%), lên 64,07 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt
63,83 triệu đơn vị, tương đương giá trị 509,26 tỷ đồng, giảm nhẹ so
với phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không đáng kể.
Với 19 mã tăng (so với 3 mã của phiên sáng), 2 mã giảm, HNX30-
Index cũng đảo chiều tăng 1,8 điểm (+1,47%), chốt phiên tại 124,59
điểm. SHB trong phiên chiều được giao dịch đột biến, nâng tổng khối
lượng khớp cả phiên lên hơn 18,7 triệu đơn vị. Chốt phiên tại mức
giá 7.600 đồng/cổ phiếu, tăng nhẹ 100 đồng so với tham chiếu. PVX
cũng tăng nhẹ 100 đồng với khối lượng khớp gần 6,88 triệu đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại cũng khá tích cực mua vào trong phiên chiều,
nâng tổng khối lượng mua vào toàn phiên lên hơn 4 triệu đơn vị..
Bên HNX, khối ngoại cũng tham gia mua vào SHB, giúp mã này giao
dịch sôi động. Tính chung, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng
cộng 1.644.200 đơn vị, trong đó mua vào SHB 1.320.600 đơn vị.
Ngoài ra, họ cũng bán ra 1.761.100 đơn vị, trong đó, PVS, VCG và
VND bị bán ra mạnh nhất với 494.100 đơn vị, 480.100 đơn vị và

1,644,200

64.07

Trang 2

8,789,180 1,761,100BÁN
300.000 đơn vị.
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ AGF và KHP
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AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
(HOSE). Phiên giao dịch hôm nay là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp
của AGF, đồng thời cũng là mức giá cao nhất AGF đạt được trong 3
năm qua. Kết thúc phiên giao dịch, AGF đứng ở mức giá
35.400đồng/ cổ phiếu, tăng thêm 2.300đồng/cổ phiếu (+6,9%) so với
giá đóng cửa ngày hôm qua. Ngày 17/5 công ty đăng ký bán 80.000
cổ phiếu quỹ. Cũng trong tháng 5, vợ ông Võ Phước Hưng - người
CBTT đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Quý I/2013 công ty lãi ròng 16,7
tỷ đồng, tăng 2,5% so với quý 1/2012. Mặc dù lãi, nhưng do tăng các
khoản phải thu, hàng tồn kho,...dòng tiền kinh doanh quý 1 của công
ty bị thâm hụt 102,5 tỷ đồng. EPS hiện tại đạt 3.170đồng/cp, P/E đạt
11,17 lần. 
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TV3 - Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1.500 đồng/CP

KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (HOSE). Kết thúc
phiên giao dịch ngày hôm nay KHP đã xác lập mức giá cao nhất
trong 3 năm qua tại mức 13.400 đồng/ cổ phiếu tăng 6,35% so với
giá đóng cửa ngày 27/5, gấp 2 lần so với giá thấp nhất vào ngày
27/12/2012 (6.600đồng/cổ phiếu). Nhìn chung từ đầu năm đến nay
giá cổ phiếu KHP liên tục tăng. Kết thúc quý I, KHP có lợi nhuận
khác đạt 1,3 tỷ đồng, kết quả công ty lãi ròng 4,8 tỷ đồng, tăng nhẹ
hơn 300 triệu đồng so với cùng kỳ 2012. EPS quý 1 của KHP đat
119 đồng. Công ty cũng lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2013
doanh thu đạt 2.265 tỷ đồng và 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức
chi cổ tức dự kiến đạt 11,5%.EPS hiện tại là 2.760 đồng/cổ phiếu,
P/E đạt 4,52 lần.

THT -  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1.000 đồng/CP

PCG -  Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 250 đồng/CP

VXB - Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1.500 đồng/CP

CPC - Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 1.000 đồng/CP



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch khởi sắc trong phiên đầu tuần chinh phục
ngưỡng 510 điểm thành công. Vn-Index tăng mạnh
12.17 điểm lên 512.41 điểm. Thanh khoản tăng vợt
lên mức cao kỷ lục. Tổng khối lượng giao dịch toàn
sàn đạt hơn 93 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 1400 tỷ đồng. 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. Đường RSI
và MFI tăng mạnh lên cùng quá mua cho thấy dòng
tiền tham gia mạnh vào thị trường. Chỉ báo STO tiếp
tục ở ngoài vùng quá mua cho thấy áp lực bán ra
trong phiên tới không quá lớn. Tuy nhiên đường giá
tăng mạnh ra ngoài dải Bollinger, áp lực điều chỉnh
vào trong dải sẽ gia tăng trong phiên tới, nhưng việc
mở rộng lên trên của dải này ủng hộ xu thế tăng điểm.
Ngưỡng 510 điểm đã được test thành công trong
phiên này, ngưỡng này sẽ được test lại trong phiên kế
tiếp. 

THỨ TƯ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

29/05/2013
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Trang 4

Trung bình 57 điểm
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Trung bình

67 điểm

495 điểm

Mạnh

Yếu

Sự ngập ngừng của nhà đầu tư trên sàn này được
kéo dài từ trong cả buổi sáng, và nó chỉ thực sự chấm
dứt ở những phút cuối khi có lực cầu mạnh mẽ tập
trung vào những mã dẫn dắt. HNX-Index ghi được
0.54 điểm lên 64.07 điểm. Trong phiên có lúc chỉ số
đã để mất mốc 63 điểm. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so
với phiên trước. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu
tích cực khi MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu. Dải Bollinger theo đó cũng mở rộng
lên phía trên và bám sát dải trên của Bollinger mở ra
xu thế tăng điểm trên sàn này. RSI cũng bắt đầu tăng
mạnh lên vùng quá mua ủng hộ xu thế tăng điểm. Ở
thời điểm này, đường giá đã thoát khỏi xu thế đi
ngang. Tuy nhiên STO vẫn trong vùng quá mua nên
đường giá sẽ khó thoát khỏi khả năng điều chỉnh trong
xu thế đi lên này trong các phiên tới. Ngưỡng kháng
cự tiếp theo là ngưỡng 65 điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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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Cả 2 sàn tiếp tục có một phiên giao dịch tích cực khi cả 2 chỉ số đóng cửa ở mức cao trong ngày với thanh
khoản cải thiện. Vn-Index ghi được 3.92 điểm lên 516.33 điểm. HNX-Index ghi được 0.54 điểm lên 64.07
điểm. Phiên điều chỉnh sẽ sớm xuất hiện trong tuần này.

THỨ TƯ

29/05/2013

Giao dịch trên Hose phiên nay vẫn có sự đồng thuận ở hầu hết các cổ phiếu bao gồm cả cổ phiếu cơ bản và
đầu cơ. Nhóm cổ phiếu điện như PPC, BTP, VSH vẫn là điểm đến của dòng tiền và có sức tăng rất tốt, thanh

ả ở ầ

Chứng khoán châu Á tăng trở lại sau khi đồng yên suy yếu giúp thúc đẩy triển vọng cho các nhà xuất khẩu
Nhật Bản. Vào lúc 4h03' chiều nay (theo giờ Hong Kong), chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,3%
lên 137,27 điểm. Trong 5 ngày qua, chỉ số chứng khoán châu Á liên tục giảm trước thông tin Cục Dự trữ liên
bang Mỹ (Fed) có thể giảm chương trình thu mua trái phiếu do kinh tế Mỹ đã cải thiện, trong khi số liệu sản
xuất Trung Quốc thấp hơn dự báo. Theo các nhà phân tích, một trong những yếu tố lớn nhất giúp chứng
khoán châu Á lấy lại đà tăng là việc đồng yên tiếp tục suy yếu sau một loạt động thái can thiệp của chính phủ
Nhật Bản, giúp hỗ trợ triển vọng cho các nhà xuất khẩu trong nước.
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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.

Trang 5

khoản tăng khá. Bên cạnh đó còn có PET, REE, KBC, ITA. Đặc biệt ở nhóm chứng khoán ghi nhận lực cầu
trở lại của SSI với khớp lệnh tiếp tục ở mức cao trong 3 phiên gần đây. Có thể sự tăng giá ở cổ phiếu chứng
khoán này đã phần nào giúp cho đà điều chỉnh trong phiên nay không đáng kể. Lực cầu ở 2 sàn, đặc biệt là
sàn Hose, khá tốt cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá ổn định. Kỳ vọng về chính sách tích cực trong thời gian tới
được Quốc Hội thông qua đã giúp cho người mua mạnh dạn hơn và khi mà lần lượt chinh phục được các
ngưỡng cao hơn thì lực mua trở nên quyết liệt với kỳ vọng thị trường sẽ ổn định và tăng trưởng trong thời
gian tới. Ngưỡng 510 điểm đã được test thành công trong phiên nay. Tuy nhiên, theo chúng tôi, để ngưỡng
510 điểm thực sự là ngưỡng hỗ trợ cứng cho Vn-Index thì ngưỡng này cần phải được test lại trong vài phiên
tới mới khẳng định được xu thế tăng điểm đã được thiết lập. Đường giá vẫn nằm ngoài dải Bollinger, theo đó
thì khả năng nhịp điều chỉnh đáng kể sẽ sớm xuất hiện nếu dải Bolling không bao trọn được đường giá. Bên
HNX giao dịch có phần tích cực khi cổ phiếu đầu cơ đã có tín hiệu thu hút dòng tiền. Tuy nhiên đường giá
mở rộng với góc độ khá hẹp và vẫn bám sát dải trên của Bollinger cho thấy giao dịch vẫn mang tính thận
trọng nghe ngóng tín hiệu từ Hose.

Với giao dịch tích cực hiện nay, trong các phiên tới VN-Index sẽ tiến tới ngưỡng 420 điểm và khả năng phải
test lại ngưỡng 510 điểm trong vài phiên nữa. Với thanh khoản duy trì tăng trong nhiều phiên gần đây thì xu
thế khả quan của thị trường vẫn được tiếp diễn. Nhà đầu tư canh nhịp điều chỉnh trong phiên tới để mua vào.
Tránh việc mua đuổi vì khả năng có lời sẽ thấp hơn. 

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.


