
Sau khi thuế xăng dầu được hạ từ 19% xuống 18%, các DN đầu mối lại tiếp tục kiến
nghị tăng giá vì cho rằng kinh doanh vẫn đang bị lỗ. Các DN xăng dầu cũng chối bỏ
việc mình đang có lãi, và đều khẳng định đang lỗ gần 300 đồng/lít xăng, dầu bán ra nếu
tính giá bình quân 30 ngày. Lãnh đạo một DN xăng dầu đầu mối phía Nam cho biết, giá
bình quân 30 ngày, tính từ ngày 26/4 đến 26/5, của mặt hàng RON92 là 110,6
USD/thùng; DO 0,05S là 116,5 USD/thùng. Với mức giá trên, DN đang lỗ 247 đồng/lít
xăng và 297 đồng/lít dầu diesel. Kiến nghị tăng giá xăng dầu của DN hiện đã nằm trên
bàn của các vị lãnh đạo Liên BTC-Công Thương và đang được xem xét quyết định

Lên sàn từ 21/5/2012, GAS được hơn 1 tuổi niêm yết.
GAS ghi dấu ấn cho nhà đầu tư bởi độ lớn về vốn hoá, độ
nhiều về doanh thu, dòng tiền lưu chuyển, cổ tức, tiền
mặt. Chỉ 1 năm trên sàn, nếu tính đáy và đỉnh giá thì cổ
phiếu này có lúc tăng đến 100%. Tuy nhiên, nhiều nhận
định cho rằng năm 2013 GAS "vẫn ổn" với nguồn thu từ
hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, biên lãi gộp cao
hơn...nhưng nội bộ GAS vẫn đua nhau chốt lãi.

Đây là công trình điện gió đầu tiên ở ĐBSCL với công nghệ tiên tiến của các nước G7,
tổng mức đầu tư là 5 200 tỷ đồng Sau hơn 30 tháng thi công chiều 29/5 Nhà máy

SAV đã thông qua kết quả quý 1 với tổng doanh thu
110 67 tỷ đồng đạt 15% kế hoạch Trong đó kim ngạch

Nhiều doanh nghiệp FDI như Cty TNHH Robert Bosch Việt Nam, Kumho Asiana,
Unilever…đều đang chờ đợi việc Quốc hội thông qua Luật Thuế TNDN sửa đổi. Phần
đầu tư mở rộng của họ theo quy định hiện hành sẽ không được ưu đãi thuế, trong khi
theo quy định trong dự thảo luật thuế sửa đổi, có thể được hưởng thuế suất ưu đãi
10% trong 15 năm, miễn thuế tối đa trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa 9
năm tiếp theo. Cũng sẽ có những ràng buộc đối với việc ưu đãi thuế cho phần đầu tư
mở rộng. hoạt động mở rộng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá,
thể thao và môi trường, xây dựng nhà ở xã hội thì không áp dụng miễn, giảm thuế

Khối FDI chờ ưu đãi thuế từ luật mới

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp đầu mối lại xin tăng giá xăng dầuHUD muốn Chính phủ ứng hàng triệu USD để trả nợ
nước ngoài thay cho mình

Vận hành nhà máy điện gió đầu tiên ở ĐBSC

GAS đạt đỉnh giá từ khi niêm yết, nội bộ đua chốt lãi

SAV: Quý 1 tình hình sản xuất vẫn trì trệ

HUD vừa đề xuất lên Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính có
phương án ứng vốn trả nợ vay nước ngoài cho dự án Nhà 
máy Xi măng Sông Thao. Cuối 2012 nhà máy xi măng
Sông Thao đã nợ trong nước hơn 641 tỷ đồng tương ứng
với VĐL của mình, và mới đây đã trả được 189 tỷ đồng.
Bộ Xây dựng đã đề nghị BTC xem xét ứng vốn từ Quỹ
Tích lũy trả nợ nước ngoài của Chính phủ để trả nợ thay
cho HUD, với số tiền gốc và lãi khoảng 5,4 triệu đôla. 
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Ban điều phối thống kê quốc gia Philippines (NSCB) ngày 30/5 cho biết nền kinh tế
nước này đã tăng trưởng 7,8% trong quý I năm nay, cao hơn nhiều so với mức 6,5%
cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng trưởng cao nhất trong gần 3 năm qua. Đây cũng là
quý thứ ba liên tiếp kinh tế Philippines đạt tăng trưởng trên 7%. Góp phần vào thành
tích ấn tượng trên là sự tăng trưởng mạnh trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và
nông nghiệp. Đặc biệt, khu vực dịch vụ tăng trưởng 2,2%, so với mức 1,1% của quý IV
năm 2012.

Từ tháng 3 tới nay, tiền gửi của hộ gia đình tăng 10 tỷ euro (12,9 tỷ USD). Tuy nhiên tại
một số quốc gia như Síp, lượng tiền gửi tư nhân giảm 7,3%, tương đương 3,2 tỷ euro
xuống 42,32 tỷ euro do người gửi tiền cố gắng rút tiền khi chính phủ Síp áp đặt kiểm
soát vốn. Lượng tiền gửi tại ngân hàng của nhiều nước thành viên khu vực đồng euro
(eurozone) giảm khiến cho hoạt động cho vay gặp khó khăn. Tại Hy Lạp, lượng tiền gửi
tư nhân giảm 1,6%, tương đương 2,8 tỷ euro, Tây Ban Nha là quốc gia có lượng tiền
gửi giảm mạnh nhất khoảng 1,5%, tương đương 23 tỷ euro...
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Lương tối thiểu chưa bằng một nửa mức sống thấp nhấtSGH: Sẽ tạm ngừng kinh doanh KS Sài Gòn 3 quý tới

tổng mức đầu tư là 5.200 tỷ đồng. Sau hơn 30 tháng thi công, chiều 29/5, Nhà máy
điện gió Bạc Liêu tại xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã được đưa vào
vận hành, chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Nhà máy điện gió tỉnh Bạc Liêu do
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý làm chủ đầu tư, được xây
dựng trên diện tích đất ven biển gần 500 ha, có quy mô công suất là 99,2 MW. Công
trình bao gồm 62 trụ turbine gió, cung cấp điện năng sản xuất khoảng 320 triệu
kWh/năm

110.67 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch. Trong đó kim ngạch
xuất khẩu gỗ là 4.33 triệu USD. LNTT tước khoảng 1.1 tỷ
đồng. Theo SAV, tình hình sản xuất ngành gỗ nhìn chung
vẫn trì trệ. Nguồn gỗ nguyên liệu nhập khẩu và các loại
sơn, hóa chất giá mua có xu hương tăng. Chính sách phá
giá đồng Yên của Nhật đã gây áp lực từ khách hàng Nhật
đòi giảm giá và chần chừ đặt hàng.

Để phục vụ việc nâng cấp cải tạo khách sạn, SGH dự
định tạm ngừng kinh doanh khách sạn Sài Gòn từ
14/6/2013 đến 1/3/2014. 4 tháng đầu năm công ty đạt
doanh thu 6,7 tỷ đồng, 1,2 tỷ đồng lãi trước thuế. HĐQT
"xin phép" giữ lại lãi sau thuế 4 tháng đầu năm 2013 dùng
để chi thù lao HĐQT và BKS theo mức thực chi 2012 (250
triệu đồng), phần còn lại dùng cho công tác đào tạo,
quảng cáo và chăm lo đời sống CBCNV

+/-

-70.62

Theo Ủy ban Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, lương tối thiểu hiện nay ở khu vực công
mới đáp ứng được khoảng 38,4% nhu cầu sống tối thiểu. Việc tăng lương của cả khu
vực công và DN trong năm qua đều không đạt mục tiêu. Mức lương tối thiểu vùng đối
với lao động ở khu vực DN, hợp tác xã năm 2013 chỉ điều chỉnh tăng thêm bình quân
17,4%, cũng thấp hơn so với mức dự kiến là 36,4%. Năm 2012, chỉ tiêu tạo việc làm
cũng không đạt kế hoạch được giao trong Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tỷ lệ thất
nghiệp trong độ tuổi lao động ở thành thị là 3,25%. Năm qua tỷ lệ lao động phi chính
thức lên tới 36,6%, cùng kỳ năm 2010 con số này là 34,6% và 2011 là 35,8%.

CHỈ SỐ
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6,636.18
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(Cập nhật 17h15 ngày30/05/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 6,36 điểm (+1,23%) lên 521,45 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 75,59 triệu đơn vị tương ứng tổng giá trị 1.237,11
tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 881.220 đơn vị, trị giá
19,39 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 121 mã tăng, 80 mã giảm và 80
mã đứng giá, trong đó nhóm VN30 có 17 mã tăng, 6 mã giảm và 7
mã đứng giá, VN30-Index tăng 5,37 điểm (+0,93%) lên 584,7 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoài VCB và STB giữ được sắc xanh thì
EIB, MBB, CTG đang đứng ở mức giá tham chiếu. PVT lấy lại được
mức giá trần khi đóng cửa, với mức tăng 300 đồng (+5,17%) lên
5.800 đồng và vẫn đứng đầu về thanh khoản trên sàn HOSE với khối
lượng khớp lệnh đạt 7,22 triệu đơn vị. Đóng cửa, cổ phiếu này còn
dư mua trần 279.700 đơn vị và dư bán trống sàn. Ngoài PVT, nhóm
dầu khí còn có PXS giữ được sắc tím với khối lượng khớp lệnh đạt
1,31 triệu đơn vị và còn dư mua trần gần 1 triệu đơn vị. Trong khi đó,
PXM giảm sàn, PXL đứng giá còn PXI và PXT giảm điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Kết thúc giao dịch, HNX-Index lấy lại được sắc xanh và đóng cửa
tăng 0,68 điểm (+1,05%) lên 65,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 54,85 triệu đơn vị, trị giá 450,08 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 866.876 đơn vị, tổng giá trị 5,07 tỷ đồng. Với 138 mã tăng,
62 mã giảm và 189 mã đứng giá, trong đó nhóm HNX30 có 21 mã
tăng, 4 mã đứng giá, 1 mã không giao dịch và 4 mã giảm, HNX30-
Index tăng 2,53 điểm (+2,02%) lên 127,73 điểm. Hầu hết các mã chủ
chốt trên sàn HNX đều tăng điểm là lực đỡ chính giúp HNX tăng
điểm gồm PVX tăng 100 đồng/CP (+2,86%), SCR tăng 300 đồng/Cp
(+3,53%), VCG tăng 800 đồng/Cp (+6,2%), VND tăng 300 đồng/Cp
(+3,09%), KLS tăng 300 đồng/Cp (+3,06%), PVC tăng 900 đồng/Cp
(+4,8%), VGS tăng 500 đồng (+8,06%) lên mức giá trần 6.200
đồng/CP… Trong khi đó ACB đứng giá tham chiếu. Trên sàn HNX,
giao dịch nhiều nhất vẫn thuộc về SHB với hơn 7 triệu cổ phiếu được
chuyển nhượng. Tiếp đó là PVX, SCR và VND với khối lượng khớp
lệnh lần lượt 5,93 triệu cổ phiếu, 4,48 triệu cổ phiếu và 3,34 triệu cổ
phiếu
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh mua vào, họ mua vào 105
mã với khối lượng 8,388,955 cổ phiếu, trong đó VOS và PET được
mua vào nhiều nhất với khối lượng 615.560 cổ phiếu và 461.790 cổ
phiếu. Bên HNX, khối ngoại mua vào 48 mã với tổng khối lượng
3.655.024 cổ phiếu và bán ra 27 mã với khối lượng 3.569.624 cổ
phiếu. Trong đó, họ giao dịch nhiều nhất PVS với khối lượng mua
vào 2.565.624 cổ phiếu và bán ra 2.530.524 cổ phiếu

565,200

65.14

Trang 2

3,909,990 1,494,900BÁN p p



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sau phiên điều chỉnh nhẹ trước đó, phiên giao dịch
hôm nay tâm lý hưng phấn đã quay trở lại trên sàn
Hose. VN-Index chinh phục thành công ngưỡng kháng
cự 420 điểm với thanh khoản ở mức khá tuy có giảm
nhẹ so với phiên trước đó. Giá trị giao dịch đạt hơn
1.200 tỷ đồng. Đóng cửa Vn-Index ghi được 6.36 điểm
lên 521.45 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích
cực. MACD ngày càng 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
tăng lại vùng quá mua nên áp lực bán sẽ gia tăng
trong các phiên tới. Đồng thời đường giá vẫn đang
nằm 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. Trong
các phiên kế tiếp, đường giá tiếp tục test lại ngưỡng
520 điểm, nếu test thành công có thể hướng đến
ngưỡng xa hơn là 540 điểm.
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Tiếp tục tái lập ngưỡng 65 điểm với đà tăng mạnh vào
những phút cuối giống những lần tăng khác. HNX-
Index ghi được 0.68 điểm lên 65.14 điểm. Thanh
khoản sụt giảm so với phiên trước là điểm đáng lo
ngại với gia trị giao dịch đạt 450 tỷ đồng giảm hơn
30%. 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, xu thế tăng điểm đã được xác nhận trên HNX.
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. Với thanh khoản tiếp tục
tăng lên cùng với lực cầu giá thấp vẫn khá tốt thì xu
thế hiện tại của HNX-Index vẫn khả quan. Ngưỡng
kháng cự tiếp theo là ngưỡng 67 điểm

67 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh 470 điểm

495 điểm

522 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 22/05/2013

Thị trường bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên với lực đánh thốc vào một loạt các mã dẫn dắt trên 2 sàn khiến
cả 2 sàn bứt phá ngưỡng kháng cự hiện tại. VN-Index chinh phục thành công ngưỡng 520 điểm và HNX-
Index tái lập ngưỡng 65 điểm. Tuy nhiên thanh khoản giảm trên 2 sàn là điều đáng lo ngại cho xu thế phục

THỨ NĂM

30/05/2013

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm khi chứng khoán Nhật Bản tiếp tục trải qua một
phiên bán tháo. Lúc 5h48' chiều theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,7% xuống
135,57 điểm. Chứng khoán châu Á giảm mạnh sau khi yên tăng 0,7% lên 100,5 JPY/USD, cao nhất kể từ
ngày 10/5. Yên tăng khiến lợi nhuận ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản giảm. Chỉ số Nikkei 225 của
Nhật Bản giảm hơn 5%, đóng cửa dưới mốc 14.000 điểm trong khi Topix giảm 3,8% do yên và lợi suất trái
phiếu chính phủ Nhật Bản tăng mạnh. Các thị trường chứng khoán lớn khác tại châu Á giảm điểm do lo ngại
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc chương trình mua tài sản sớm. Chứng khoán Trung Quốc và
chứng khoán Hong Kong giảm nhẹ. Chứng khoán Australia giảm xuống thấp nhất 7 tuần với cổ phiếu tài
nguyên giảm mạnh nhất do Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc. Trong khi đó cổ
phiếu Hàn Quốc đóng cửa với mức giảm 0,05%. Tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu Hàn Quốc hồi phục với các
cổ phiếu xuất khẩu tăng mạnh do yên tăng và sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 4 tăng lần
đầu tiên trong 4 tháng.

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.

ập g g y g g gạ p ụ
hồi tiếp theo.

Lình xinh suốt cả phiên giao dịch và điểm số chỉ thực sự bứt phá ở những phút cuối khi lực cầu bắt đầu tham
gia mạnh mẽ sau một hồi thận trọng. VN-Index ghi được 6.36 điểm lên 521.45 điểm. HNX-Index ghi được
0.68 điểm lên 65.14 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, VNM, BVH, MSN đều đóng cửa với sắc
xanh. Bên cạnh đó là sự trở lại của REE, VCB, DRC, CSM với giao dịch khá tốt. Bên sàn HNX có giao dịch
tích cực của SCR, VCG, ngoài ra có BVS, KLS…Nhìn chung dòng tiền tập trung cả vào những cổ phiếu đầu
cơ với mức tăng khá tốt. Với thanh khoản sụt giảm trong phiên tăng điểm hôm nay sẽ đặt ra câu hỏi cho nhà
đầu tư rằng, liệu có phải dòng tiền chưa đủ mạnh nên chỉ tập trung kéo chỉ số ở những phút cuối và chinh
phục ngưỡng kháng cự để nhằm thoát hàng trong các phiên tới hay do lực cầu đã quá sốt ruột sau 2 phiên
rập rình và giao dịch thận trọng mang tính chất nghe ngóng, và chỉ cần có động tĩnh thì dòng tiền luôn chờ
sẵn sẽ đổ vào thị trường. Lý do thứ 2 có vẻ cũng có cơ sở khi 2 phiên điều chỉnh sau khi chinh phục thành
công ngưỡng 510 điểm có phần khá nhẹ, sự sụt giảm không đáng kể do lực cầu chờ ở vùng giá đỏ khá tốt,
trong khi lực cung mạnh ở ngưỡng kháng cự luôn chờ sẵn. Do đó nhà đầu tư còn đang xem xét khả năng
vượt đỉnh có thành công không. Nhìn chung cả 2 lý do đều có thể xảy ra, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại xét về
tương quan cung cầu là vẫn khá tốt. 

Tuy nhiên ở vùng kháng cự 520 điểm, VN-Index cần phải test lại khi mà đồ thị theo đường dốc thẳng đứng
và chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể thì việc tăng giá tiếp theo sẽ gặp áp lực bán mạnh do chưa hình
thành mặt bằng giá mới. Bên HNX dường như tích cực hơn tuy nhiên thanh khoản trên sàn này có vẻ cho
thấy tâm lý thận trọng còn bao trùm. Trong phiên tới, nhà đầu tư lướt sóng canh bán ra ở nhịp tăng và mua
lại ở nhịp giảm của thị trường. 

Á ổ ồ ầ

Trang 4

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.




