
Trong 5 tháng đầu năm 2013, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và lạm
phát được kiểm soát thấp hơn cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa
bàn ước tăng 7,5% (dịch vụ tăng 8,1%, công nghiệp xây dựng tăng 7,36%, nông nghiệp
tăng 2,95%). Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ và kế hoạch cả
năm. Toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 63,9 nghìn lượt người, đạt 45,5% kế
hoạch. CPI được kiểm soát, CPI tháng 5 giảm 0,22% so với tháng 4. Để hoàn thành
mục tiêu tăng trưởng (8 - 8,5%) đã đề ra, UBND thành phố xác định những tháng cuối
năm cần đạt mức tăng từ 8,5 - 9,45%.

Theo Petrolimex, khoản lỗ xăng dầu 2.358 tỷ đồng của tập
đoàn năm 2011 là do chênh lệch tỷ giá tăng và giá bán
xăng dầu có sự quản lý, điều tiết của nhà nước nhằm kiềm
chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; các yếu tố chi phí đầu
vào tăng, trong khi giá bán đầu ra chưa tăng tương ứng.
Các hoạt động sSXKD khác như gas, dầu mỡ nhờn, vận
tải, cơ khí, bảo hiểm, ngân hàng… trong năm 2011 vẫn có
lãi 841.291 triệu đồng.

Ngày 30/5, Bộ Công Thương báo cáo với Chính phủ về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị
định 84 về kinh doanh xăng dầu Mức trần giá bán lẻ cả năm sẽ được công bố tại ngày

Hết quý I/2013, giá trị hàng tồn kho của nhóm các doanh
nghiệp BĐS niêm yết đã đạt trên 80 000 tỷ tăng 27% so

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 48.690 tỉ đồng, tăng
0,9% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kì. Tính chung 5 tháng đầu năm,
tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 239.011 tỉ đồng, tăng 10,8%.
Nếu loại trừ yếu tố biến động giá, tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tăng 7,7% so
với cùng kì. Tồn kho bất động sản giảm 1.227 căn hộ. Bên cạnh đó, có 34 dự án
chuyển đổi cơ cấu căn hộ, 10 dự án chuyển từ lớn sang nhỏ, 1 dự án nhà ở thương mại 
chuyển sang xây dựng bệnh viện. Tăng trưởng tín dụng, trong 5 tháng đạt 882.200 tỉ
đồng, tăng 15,4% so với cùng kì năm 2012.

Kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kinh tế Hà Nội 5 tháng tăng trưởng 7,5%BTP: Thù lao chủ tịch HĐQT năm 2012 đạt gần 47 triệu
đồng/tháng

Giá xăng dầu sẽ không cào bằng

Petrolimex phản hồi về các khoản lỗ trong năm 2011

Hàng tồn kho DN BĐS cuối quý I trên 80.000 tỷ đồng

Năm 2012 công ty đã gặt hái lợi nhuận 135,34 tỷ đồng,
tăng vọt so với 62,7 tỷ đồng năm 2011. Kế hoạch kinh
doanh 2013 với LNST chỉ còn 53,8 tỷ đồng, giảm mạnh so
với mức thực hiện 2012. Trong khi đó, Tổng sản lượng
điện sản xuất và tổng doanh thu vẫn tăng lần lượt 28% và
18,2%. So với kế hoạch này, riêng quý 1 công ty đã thực
hiện trên 87% kế hoạch đề ra. Về thù lao HĐQT năm 2012
được nhận gần 47 triệu đồng/tháng,
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Giá tiêu dùng trong tháng 4 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu dùng tiếp tục
giảm đặt ra những thách thức cho Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trên con đường
đạt mục tiêu lạm phát 2% trong 2 năm. Theo dự báo của BOJ, giá sẽ tăng (chưa kể
VAT) 1,9% trong năm tài chính bắt đầu vào tháng 4/2015. Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật
Bản (được điều chỉnh theo mùa) ổn định trong tháng 4 và ở mức 4,1%, phù hợp với dự
báo của các chuyên gia, theo số liệu của Bộ Nội vụ Nhật Bản.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội của
Mỹ trong Quý 1/2013 chỉ đạt 2,4%, thay vì 2,5% như công bố trong lần đánh giá sơ bộ
đầu tiên. Trong ba tháng đầu năm, chi tiêu của chính phủ liên bang giảm mạnh, tới 4,9% 
so với mức dự kiến ban đầu là 4,1%. Dự báo tốc độ tăng GDP của Mỹ trong năm 2013
từ 2,3%-3,0% xuống 2,3%-2,8% và trong các quý sắp tới có khả năng sẽ bị chậm lại do
ngân sách tài khóa 2013.
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Đề xuất mục tiêu tăng trưởng GDP 2014 khoảng 6%Doanh nghiệp nước sạch Hà Nội đề nghị tăng giá

định 84 về kinh doanh xăng dầu. Mức trần giá bán lẻ cả năm sẽ được công bố tại ngày
làm việc đầu tiên của năm. Doanh nghiệp (DN) đầu mối tự quyết định giá bán, thời điểm
điều chỉnh giá. Giá xăng dầu trong nước sẽ có sự cạnh tranh, có cao có thấp, chứ
không "cào bằng" như hiện nay. Điều hành giá xăng dầu như vậy sẽ tạo ra môi trường
cạnh tranh thuận lợi cho các DN xăng dầu. Các đơn vị nhỏ cũng có thể cạnh tranh
được với Petrolimex vì các đơn vị nhỏ sẽ dễ dàng linh hoạt trong việc điều hành giá,
nhập hàng...

nghiệp BĐS niêm yết đã đạt trên 80.000 tỷ, tăng 27% so
với cùng kỳ năm 2012. Hàng tồn kho của nhóm này chiếm
tới 39% tổng giá trị hàng tồn kho toàn thị trường, trong khi
vốn chủ sở hữu của nhóm này chỉ chiếm 20%. Mức tồn
kho của các doanh nghiệp bất động sản càng trở nên nguy
hiểm hơn khi doanh thu chưa có dấu hiệu cải thiện mà
thậm chí còn giảm so với năm 2012

Theo Tổng công ty nước sạch Hà Nội, bình quân mỗi năm
lỗ từ 50-80 tỷ đồng. Quý I/2013, lỗ khoảng 33 tỷ đồng do
các chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán nước vẫn giữ
nguyên là 4.000 đồng/m3. Dù được thành phố hỗ trợ giá
song cả nhà máy nước lẫn đơn vị cung ứng đều thu không
đủ chi, nhất là khoản lãi vay phải trả. Riêng nhà máy nước,
chi phí lãi suất vốn vay đã hơn 100 tỷ đồng, đến nay, nhà
máy này lỗ lũy kế tới 108 tỷ đồng.

+/-

-92.15

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2014 đẩy nhanh tiến độ
thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng
nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-
2020. Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nhằm khai thác các tiềm
năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sảng
phẩm trong nước (GDP) khoảng 6%.Phấn đấu kiềm chế lạm phát khoảng 7%. Tiếp tục
lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, giảm dần tỷ lệ nợ xấu. Đẩy mạnh các kênh huy động
vốn ngoài hệ thống ngân hàng.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h45 ngày31/05/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 3,06 điểm (-0,59%), xuống 518,39 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch khớp lệnh đạt 97,87 triệu đơn vị, tương đương giá trị
1.575,4 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch thảo thuận đạt 52,26 triệu đơn
vị, trị giá 950,9 tỷ đồng chủ yếu là do STB được sang tay hơn 47,84
triệu đơn vị trong phiên sáng. Số mã tăng và giảm khá ngang nhau
với 124 mã tăng và 113 mã giảm. VN30-Index giảm 2,75 điểm (-
0,47%), xuống 581,95 điểm. VN-Index mất điểm do lực kéo của các
mã có vốn hóa lớn như GAS, VIC, BVH, DPM. Trong khi HSG về sát
mốc tham chiếu khi đóng cửa chỉ còn duy trì mức tăng 100 đồng, thì
PVD chỉ còn tăng 500 khi đóng cửa phiên, so với mức tăng 2.000
đồng của phiên sáng. SAM đã vượt qua ITA trở thành mã có khối
lượng khớp lớn nhất sàn HOSE với gần 5,88 triệu đơn vị, đứng ở
mức 8.300 đồng/cổ phiếu, tăng 400 đồng (+5,06%). ITA cũng đóng
cửa phiên cuối tuần tại mức 7.700 đồng, giảm 300 đồng (-4,05%) 
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Trên HNX, dù số mã tăng điểm nhiều hơn số mã giảm khi kết thúc
phiên, nhưng đa số các mã mất điểm là các bluechip, nằm trong
HNX30 nền HNX-Index đóng cửa trong sắc đỏ, dù đầu phiên chiều có
thời điểm đã tiến về sát mốc tham chiếu. Kết thúc phiên, HNX-Index
giảm 0,52 điểm (-0,8%), xuống 64,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 71,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 572 tỷ đồng. Giao dịch thỏa
thuận chỉ lẻ tẻ mấy lô cổ phiếu lẻ. Với 9 mã tăng, 15 mã giảm, HNX30-
Index mất 2,21 điểm (-1,73%), xuống 125,51 điểm. SHB được khớp
12,45 triệu đơn vị, SCR 9,2 triệu đơn vị và PVX được khớp 7,19 triệu
đơn vị. Đây là những mã có thanh khoản tốt nhất sàn HNX. Đóng cửa
phiên, cả 3 mã này giảm nhẹ từ 100 – 200 đồng/cổ phiếu.
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào khá mạnh trong phiên cuối tuần với
tổng khối lượng mua vào đạt 5.453.270 đơn vị. Trong đó, SAM được
họ mua vào 500.000 đơn vị, tiếp đến là PVD 494.420 đơn vị, HPG
439.260 đơn vị. Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng
cộng 370.800 đơn vị, trong khi họ bán ra tới 3.032.600 đơn vị. Trong
đó, sang phiên chiều, họ bán mạnh KLS sau khi bán mạnh PVX vào
phiên sáng. 

370,800

64.62

Trang 2
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phiên cuối cùng tháng 5, giao dịch trên sàn nhìn chung
vẫn tích cực tuy đã để mất mốc 520 điểm. Đóng cửa ở
mức thấp nhất trong phiên, VN-Index để mất 3.06 điểm
xuống 518.39 điểm. Khối lượng giao dịch tăng đột biến
trên sàn với 150 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao
dịch đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa
thuận chiếm đa số với hơn 950 tỷ đồng được trao tay,
trong đó hơn 870 tỷ đồng thỏa thuận STB. 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. Đường giá đã quay
trở lại vào trong dải Bollinger ở phiên nay và 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

THỨ HAI

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

3/06/2013
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

NHẬN ĐỊNH  

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

57 điểm

65 điểm

Yếu

63 điểm

540 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 59 điểm

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

70 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

Lại đánh mất ngưỡng 65 điểm một lần nữa và đóng
cửa ở mức thấp nhất trong phiên, HNX-Index để mất
0.52 điểm, xuống 64.62 điểm. Thanh khoản tăng gần
27% so với phiên trước với giá trị giao dịch đạt hơn
572 tỷ đồng. 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
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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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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 22/05/2013

Kết thúc phiên giao dịch cuối tháng năm với một cây nến đen với giá đóng cửa không thấp hơn giá mở cửa ở
phiên trước đó cho thấy đây là phiên điều chỉnh tất yếu và thị trường vẫn duy trì xu thế tích cực. Vn-Index rời
khỏi mốc 520 điểm xuống 518.39 điểm. HNX-Index cũng đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên xuống
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Cổ phiếu Trung Quốc vốn được coi là ít nổi nhất châu Á dường như đã lấy lại được chút tiếng tăm về độ hấp
dẫn trong tháng này. Chỉ số Shanghai Composite lên 6% trong tháng 5, vượt xa các thị trường chứng khoán
lớn khác khu vực châu Á trong đó bao gồm cả Nikkei của Nhật Bản ước giảm 2% trong tháng này. Trong khi
các thị trường lớn khác đang cố gắng thoát ra khỏi trào lưu “Bán trong tháng 5” (Sell in May and go away”), thì
Trung Quốc lại đi đầu về đà tăng điểm. Trên bình diện toàn cầu, các chỉ số khác như chỉ số công nghiệp Dow
Jones và S&P 500 của Mỹ đều tăng 3% vào tháng 5 và chỉ số FTSE EuroFirst300 của châu Âu tăng 2%. Sự
tăng điểm này của chứng khoán Trung Quốc đến các nhà quan sát thị trường - những người vốn ít kỳ vọng
vào sự khởi sắc của chứng khoán Trung Quốc - cũng khó lý giải được. Paul Krake, nhà sáng lập của “Quan
sát từ đỉnh: Các chiến lược vĩ mô”, một công ty về chiến lược kinh doanh cho biết, ông thậm chí còn không
thể tìm được lý do tại sao chứng khoán Trung Quốc tăng điểm như vậy: “ Không có cơ sở nào cho sự tăng
điểm này vì trong 4 tháng đầu năm nay, chứng khoán Trung Quốc vốn được xem là chỉ số thiếu hấp dẫn
mang tính cấu trúc và tôi nghĩ đây chỉ là sự tăng điểm trong ngắn hạn”.

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.

g g g p g p g
64.62 điểm để mất 0.52 điểm. 

Nhìn chung sóng tăng suốt từ đầu tháng 5 trên 2 sàn lên khá đều và không có sự tăng quá nóng. Các phiên
tăng giảm luôn xen kẽ vì vậy tránh được áp lực bán quá mạnh mà luôn có thời gian test lại ngưỡng kháng cự
đã chinh phục được. Phiên giao dịch cuối tuần cũng là cuối tháng năm cũng không loại trừ. Sau khi chinh
phục được ngưỡng kháng cự 520 điểm, VN-Index hôm nay đã test lại ngưỡng này, tuy không thành công
nhưng diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán chỉ tập trung ở vùng giá cao. Hiện tượng bán mạnh vào cuối
phiên chiều chủ yếu tập trung ở phiên ATC với các mã lớn như BVH, GAS, VIC đều giảm điểm, nhưng mức
giảm không lớn. Một loạt các mã tăng khá trong thời gian qua cũng đã điều chỉnh giảm trong phiên nay. Đánh
giá phiên nay không phải là phiên xấu khi cây nến đen này vẫn nằm trọn trên đường SMA(5) và là phiên điều
chỉnh tất yếu khi đường giá vẫn nằm ngoài dải Bollinger với áp lực bị kéo vào trong dải ngày càng lớn do độ
dốc của đường giá ngày càng cao. Tháng 5 không như nhiều người lo ngại với tâm lý “ Sell in May” , mà
ngược lại, đây là tháng thành công với 2 chỉ số. Tính cả tháng, Vn-Index tăng 9.5% và HNX-Index tăng
10.8%. Và các nhóm cổ phiếu cơ bản vẫn là điểm đến của dòng tiền và có sự tăng trưởng mạnh trong thời
gian qua, đặc biệt là cổ phiếu dòng điện. Cả 2 sàn cần phải test lại ngưỡng kháng cự trước mắt thêm một vài
phiên trước khi đi vào giai đoạn tăng trưởng. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên là điểm tích cực ủng
hộ xu thế tăng điểm.

Nếu Vn-Index test lại thành công ngưỡng kháng cự 520 điểm trong tuần tới thì VN-Index có thể tiến đến
ngưỡng xa hơn với ngưỡng tiếp theo là 540 điểm. HNX-Index khả năng tiến đến ngưỡng kháng cự 67 điểm
trong tuần giao dịch tới. Nhà đầu tư canh nhịp phục hồi ở phiên tới để thực hiện cơ cấu danh mục. 

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.




