
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

EBS công bố thông tin giao dịch cp quỹ. Số lượng cp dự
kiến mua là 800.000 cp nhằm mục đích bình ổn giá và đầu
tư tài chính. Thời gian giao dịch dự kiến từ 12/6/2013 đến
11/7/2013. Giao dịch được thực hiện thông qua phương
thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh với nguồn vốn sử dụng từ
quỹ đầu tư phát triển. Năm 2013, công ty đặt kế hoạch
doanh thu 110 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh chính đạt 14,7 tỷ đồng.
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102 lao động, gồm cả phụ nữ đang có bầu, và cả những người gắn bó với Xí nghiệp
Khai thác và Chế biến Khoáng sản Chợ Đồn từ những ngày mới thành lập đột ngột mất
việc vì quyết định sa thải của Tổng giám đốc CTCP Khoáng sản Bắc Kạn. Với quyết
định nói trên, xí nghiệp này chính thức bị mất 1/3 lao động. Một trong những lý do sa
thải lao động lần này của ông Bản là “thay đổi cơ cấu doanh nghiệp”, trong khi đó,
những vấn đề liên quan tới việc tái cơ cấu doanh nghiệp có thể mới được thông qua
trong kỳ họp ĐHCĐ dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới, trong khi đó, những vấn đề
liên quan tới việc tái cơ cấu doanh nghiệp có thể mới được thông qua trong kỳ họp
ĐHCĐ dự kiến được tổ chức vào tháng 6 tới.

Khoáng sản Bắc Kạn sa thải hơn 100 lao động, gồm phụ nữ mang thai

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

PMI tháng 5 dưới 50 điểm lần đầu tiên từ tháng 2EBS dự kiến mua 800.000 cổ phiếu quỹ để bình ổn giá
và đầu tư tài chính

Chính phủ báo cáo tình hình nợ: 3 năm vay hơn 690 nghìn tỷ đồng

PVN dùng dằng với ngân hàng 

HBC hợp tác chiến lược với Jesco Asia

Ngân hàng HSBC vừa công bố Chỉ số Quản trị nhà mua hàng (PMI) tháng 5 của Việt
Nam. Theo báo cáo này, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam tiếp tục xu hướng suy giảm từ
đầu năm 2013 khi sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm đều giảm trở lại
sau khi đã hồi phục nhẹ ở hai tháng trước. Với kết quả 48,8 điểm so với 51 điểm của
tháng 4, chỉ số PMI ngành Sản xuất Việt Nam của HSBC được điều chỉnh theo mùa đã
nằm dưới ngưỡng trung bình 50 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 2. Thị trường nội địa vẫn
là nhân tố ảnh hưởng chính đến kết quả hoạt động sản xuất, trong khi số lượng đơn đặt
hàng xuất khẩu mới tiếp tục hồi phục nhẹ. 

PVN đã trở thành đối tác của Ocenbank năm 2009 và đến
năm 2010 góp 20% VĐL. Ở PGBank, PVN còn giữ đến
40% cổ phần. Việc chần chừ thoái vốn khỏi ngân hàng của
PVN dễ thấy nhất có lẽ do PVN chưa tìm được đối tác
thích hợp để bán được giá tốt. Chủ trương thoái vốn của
PVN luôn là theo giá thị trường, bảo toàn vốn. Nhưng
trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, giá cp ngân hàng 
đã giảm rất nhiều so với thời điểm PVN góp vốn, thậm chí
giảm dưới mệnh giá 

Con số nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ khẳng định vẫn nằmCTCP XD và KD Địa ốc Hòa Bình công bố Công ty con là
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1.Tập trung giải quyết nợ xấu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay và nâng cao hiệu quả
của các ngân hàng. 2.Chính phủ hỗ trợ, tăng sức mua, tổng cầu, đẩy mạnh sản xuất
hàng hóa. Xem xét các chính sách giãn, hoãn thuế, đẩy mạnh xuất khẩu. 3.Nhà nước
tiền hành tái cơ cấu trong một số lĩnh vực cụ thể, xây dựng và đầu tư cơ sở hạ tầng
đồng bộ, tiến hành thoái vốn tại một số doanh nghiệp không cần kiểm soát. 4.Xem xét
phát hành trái phiếu Chính phủ cho một số dự án của Nhà nước. Đồng thời Nhà nước
đẩy nhanh cải cách hành chính, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí. 5.Tăng
cường đổi mới cơ chế giáo dục và sở hữu trí tuệ.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,115.57

VBF 2013: Chính phủ đưa 5 mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệpPTI giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức 11%

Con số nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ khẳng định vẫn nằm
trong giới hạn cho phép. Về cơ cấu, các khoản nợ trực tiếp của Chính phủ chiếm 78%,
nợ được Chính phủ bảo lãnh chiếm 21% và nợ chính quyền địa phương chiếm 1,0% so
với tổng số dư nợ công. Chính phủ đã huy động vốn vay khoảng 690.910 tỷ đồng. Cụ
thể, phát hành trái hành trái phiếu Chính phủ trong nước 288.739 tỷ đồng. Vay nước
ngoài của Chính phủ 256.918 tỷ đồng. Huy động từ các nguồn vốn nhàn rỗi trong nước
là 165.253 tỷ đồng. Chính phủ cũng khẳng định, chỉ tiêu về trả nợ của Chính phủ so với
thu NSNN luôn nằm trong giới hạn an toàn, dưới 25% tổng thu.

CTCP XD và KD Địa ốc Hòa Bình công bố Công ty con là
CTCP Cơ Điện Hòa Bình đã ký hợp đồng hợp tác chiến
lược với Jesco Asia. Jesco Asia sẽ góp vốn vài HBE và
nâng VĐL của HBE lên hơn 36 tỷ đồng. Jesco Asia sẽ giữ
tỷ lệ 51.2% và HBE là 48.8%. Hai bên thống nhất đổi tên
của HBE sang tên gọi mới là Jesco Hoa Binh Engineering
và sẽ tập trung phát triển lĩnh vực thiết kế, thi công cơ điện
cho các công trình, nhà xưởng và hạ tầng.

Tổng công ty quyết định thanh toán cổ tức năm 2012 theo
tỷ lệ 11% bằng tiền, tương đương mỗi cổ đông nhận được
1.100 đồng/ cp. Ngày giao dịch không hưởng quyền và
ngày đăng ký cuối cùng là 18/6 và 20/6. Năm 2012, PTI đã
thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền, tỷ lệ 13%. Năm
2013, PTI dự kiến đạt doanh thu 1.523 tỷ đồng, LNST 54,2
tỷ đồng, bằng 84% so với năm 2012. Công ty dự kiến tỷ lệ
chi trả cổ tức là 10%.
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IMF cảnh báo đồng yen đã đủ thấp
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-21.62 3,926.97

Công ty Trung Quốc xây trung tâm tài chính châu Á tại London

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo đồng yen đã đủ thấp, hoặc thậm chí quá thấp. Vì
vậy, chính phủ Nhật Bản cần dừng các biện pháp làm mất giá đồng yen. Trước đó, IMF
nói đồng yen được định giá vừa phải. Sự thay đổi trong đánh giá của IMF cho thấy đồng
yen đã sụt giảm quá trớn. Tuy nhiên, IMF dự báo xu hướng trên sẽ tự điều chỉnh theo
thời gian. Lúc 14 giờ 2 phút ngày 3-6, 1 đô la Mỹ đổi được 100,4 yen. IMF đánh giá cao
những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản để chống lại giảm phát và nói tỷ giá hối đoái cũng
có tác động đáng kể trong việc này.

Công ty bất động sản ABP Chinese vừa ký thỏa thuận chi 1 tỷ bảng (1,51 tỷ USD) xây
trung tâm tài chính, kinh doanh cho doanh nghiệp châu Á tại London. Đây sẽ là dự án
bất động sản lớn nhất của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Anh và trong lịch sử
hợp tác giữa 2 nước. Trung tâm tài chính này ra đời với mục đích thu hút các doanh
nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp châu Á nói chung muốn làm ăn tại Anh- cửa ngõ
kinh tế của châu Âu

(Cập nhật 17h15 ngày03/06/2013)

2,299.251.34Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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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

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

517.03

1,174.28
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105

THỨ BA
04/06/2013

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

-1.4

66

VN-Index giảm 1,36 điểm (-0,26%) xuống 517,03 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 76 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.174 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3,56 triệu đơn vị, trị giá 131 tỷ
đồng (DPM có lượng giao dịch thỏa thuận giá sàn lớn đạt 90,5 tỷ
đồng). Toàn sàn có 105 mã tăng, 117 mã giảm và 66 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 7 mã tăng, 7 mã đứng giá, 16 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index giảm 1,06 điểm (-0,18%), xuống 580,89 điểm. Trong
nhóm VN30, trong khi VHG tăng trần với lượng dư mua trần 30.000
đơn vị, hiện cổ phiếu này đang giao dịch tại mức giá 4.600 đồng; thì
cổ phiếu FBT giảm sàn. Vào những phút giao dịch cuối xác định giá
đóng cửa, VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm điểm, một loạt cổ phiếu
lấy lại đà tăng vào những phút cuối của phiên sáng quay về giao dịch
quanh mốc tham chiếu như BVH, CTG, ITA, KBC,…VNM giảm 1.000
đồng/cp; GAS giảm 500 đồng/cp. VIC và VCB vẫn duy trì sắc xanh
đến hết phiên, nhưng đà tăng cũng được giảm bớt. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 88 mã với tổng khối
lượng đạt 4,6 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu HPG, đạt gần 330.000 đơn vị. Bên HNX, Khối ngoại mua vào
43 mã với khối lượng đạt gần 4 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào
nhiều nhất là cổ phiếu PVS đạt 2,46 triệu đơn vị, đồng thời bán ra 19
mã với khối lượng 2,5 cổ phiếu. PVS cũng là mã được khối ngoại bán
ra nhiều nhất, đạt 2,2 triệu đơn vị.
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Trên sàn HNX, sắc đỏ cũng chiếm lĩnh khi bước vào phiên giao dịch
chiều. Sắc xanh nhẹ trên cột chỉ số chỉ được xuất hiện vào những
phút cuối khi kế thúc phiên giao dịch.kết thúc phiên giao dịch, chỉ số
HNX-Index tăng 0,27 điểm (+0,42%), lên 64,89 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch 50,58 triệu đơn vị, tương đương trị giá 425,45 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,6 triệu cổ phiếu, trị giá 37,76 tỷ
đồng (chủ yếu là giao dịch thỏa thuận của PVS tại mức giá sàn, trị giá
33,22 tỷ đồng). Trong nhóm HNX30, có 9 mã tăng điểm, 11 đứng giá
và 10 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index tăng 0,14 điểm (+0,11%)
lên 125,65 điểm. Trong nhóm HNX30 có OCH tăng trần, hiện đang
giao dịch tại mức giá 20.100 đồng/cp; SHB vẫn giữ được sắc xanh,
trong khi SCR quay về mốc tham chiếu. PVS cũng là mã có sự giao
dịch mạnh từ khối ngoại, kết thúc phiên cổ phiếu này giảm 200
đồng/cp, khối lượng khớp được đạt gần 2,2 triệu đơn vị. 3 mã có khối
lượng giao dịch lớn nhất HNX là SHB (7,9 triệu); PVX (5,65 triệu) và
SCR (3 triệu đơn vị)

6,664,893 2,539,720BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Áp lực bán mạnh vẫn tiếp tục xảy ra trong phiên hôm
nay khi Vn-Index tiếp cận ngưỡng 420 điểm, trong
phiên có lúc chỉ số đạt 521.48 điểm. Vn-Index đóng
cửa ở mức thấp trong phiên, để mất 1.36 điểm xuống
517.03 điểm. Thanh khoản theo đó cũng giảm nhẹ so
với phiên trước với giá trị giao dịch đạt hơn 1000 tỷ
đồng. Các chỉ báo STO và RSI tiếp tục ở vùng quá
mua cho thấy áp lực điều chỉnh còn tiếp tục xảy ra
nhưng sẽ có phần giảm bớt. Bên cạnh đó đường giá
cũng đã điều chỉnh vào trong dải cùng với việc mở
rộng lên phía trên của dải này ủng hộ xu thế tăng điểm
của thị trường. MACD cũng vẫn tăng khoảng cách với
đường tín hiệu là điểm tích cực cho xu thế hiện tại.
Đường giá cần test lại ngưỡng kháng cự 520 điểm
trong vài phiên kế tiếp. Với lực cầu khá ổn định và
chặn ở giá thấp lớn thì khả năng nhịp điều chỉnh không
quá sâu. Với chặn dưới ở ngưỡng 500 điểm

NHẬN ĐỊNH  

495 điểm

522 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh 470 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

Cũng bị ảnh hưởng từ áp lực điều chỉnh bên sàn Hose,
tuy nhiên nỗ lực lấy lại sắc xanh đã thành công trong ít
phút cuối. HNX-Index ghi được 0.27 điểm lên 64.89
điểm. Thanh khoản không có thay đổi đáng kể. Giao
dịch nhìn chung giằng co và không có đột biến. Đỡ chỉ
số phiên nay nhờ sự tăng giá của ACB và NTP. Chỉ
báo MACD vẫn hướng lên phía trên cho tín hiệu tích
cực của thị trường. Tuy nhiên STO và RSI vẫn đang
trong vùng quá mua đang có dấu hiệu chui ra khỏi
vùng này thì áp lực bán vẫn còn nhưng sẽ giảm bớt
trong các phiên tới. Đường giá vẫn bám sát dải trên
của Bollinger và dải này mở lên phía trên là điểm tích
cực nhưng tốc độ mở lên khá chậm với độ thoải lớn
cho thấy nhịp tăng sẽ chậm. Ngưỡng kháng cự 65
điểm vẫn là ngưỡng cản của chỉ số ở thời điểm này.
Thị trường cần test lại trong vài phiên nữa với ngưỡng
hỗ trợ của HNX là 62 điểm. 

67 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trung bình

70 điểm

Yếu

63 điểm

540 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 59 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

57 điểm

65 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sắc đỏ tiếp tục bao phủ TTCK Nhật Bản. Chỉ số Topix tiếp tục điều chỉnh sâu. Thị trường kéo dài đà giảm
điểm sau khi đồng yên mạnh đè nặng lên triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu. Kết thúc
phiên hôm nay (3/6), chỉ số Topix mất 3,4%, xuống còn 1.096,95 điểm. Tất cả 33 nhóm ngành đều giảm điểm
với 8 nhóm giảm tới hơn 20% so với mức đỉnh gần nhất. Tính trong cả tháng 5, Topix giảm 2,5% và đây là
tháng giảm điểm đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái. Chỉ số Nikkei 225 giảm 3,7%, xuống còn 13.261,82 điểm –
thấp nhất kể từ ngày 18/4. So với hôm 22/5, chỉ số này đã giảm tổng cộng 15%. Giảm điểm cũng là xu hướng
bao trùm TTCK châu Á. Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương giảm 1.4%, xuống còn 132,99 điểm. 9 trong
số 10 nhóm ngành giảm điểm. Nguyên nhân là do các báo cáo kinh tế khả quan của Mỹ làm dấy lên lo ngại
Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ thu hẹp gói kích thích. Đồng thời, các số liệu khắc họa bức tranh trái chiều về
hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của TTCK Hồng Kông mất 0,5% trong khi chỉ số
Shanghai Composite Index của TTCK Trung Quốc giảm 0,1%. Chỉ số Kospi của TTCK Hàn Quốc và chỉ số
Straits Times của TTCK Singapore lần lượt giảm 0,6% và 0,8%. 
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Sau chuỗi ngày tăng điểm, các cổ phiếu lớn tiếp tục có phiên điều chỉnh trong đầu tháng 6 đã khiến Vn-Index
đóng cửa với sắc đỏ để mất 1.36 điểm xuống 517.03 điểm. Đóng cửa trái chiều, HNX-Index xanh nhẹ lên 0.27
điểm nhờ lực kéo ở NTP và ACB lên 64.89 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ trên 2 sàn.
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NHẬN ĐỊNH  

Cần phải mất vài phiên để thị trường test lại ngưỡng kháng cự - ngưỡng cao nhất trong 3 năm qua của Vn-
Index. Khi sự phân hóa tiêp tục trong các phiên tới, nhà đầu tư canh các nhịp phục hồi phiên kế tiếp để cơ
cấu danh mục. Dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu trên sàn Hose, lựa chọn những cổ phiếu nhỏ có cơ bản tốt là
lựa chọn cần được cân nhắc. 

ự g ẹ

Không có thêm thông tin tích cực cũng như tiêu cực xuất hiện, phiên giao dịch đầu tháng sáu, cung cầu vận
động tự nhiên và tiếp tục một phiên điều chỉnh kỹ thuật kéo đường giá vào trong dải Bollinger. Giao dịch tỏ ra
khá thận trọng khi các chỉ số đang tiếp cận ngưỡng kháng cự. Trong nhóm VN30, hầu hết các mã đều giảm
điểm, chỉ có sự tăng giá ở cổ phiếu VIC, và một số mã ngân hàng là EIB và VCB. Cổ phiếu dòng điện vẫn
chịu áp lực bán mạnh sau chuỗi ngày tăng liên tiếp và sau thông tin đồng yên tăng giá. Nhóm cổ phiếu Thép
là nhóm giao dịch khởi sắc bất chấp thị trường điều chỉnh. Hường ứng từ sự tăng giá của HSG, TLH và VIS
cũng có giao dịch tích cực với thanh khoản tăng. Thị trường vẫn tiếp tục có sự phân hóa khá rõ ràng. Phiên
điều chỉnh hôm nay ghi nhận điểm tích cực là biến động giá không lớn và cầu giá thấp vẫn ở mức cao cho
thấy người mua sẵn sàng nhập cuộc khi có tín hiệu tốt về xu hướng. Giao dịch vẫn theo chiều hướng là thăm
dò. Tốc độ giao dịch nhìn chung là chậm. Điểm tiêu cực của thị trường phiên nay là thanh khoản giảm nhẹ.
Khi các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu thị trường đang trong vùng quá mua, sau 2 phiên điều chỉnh đường
giá đã vào trong dải Bollinger và áp lực sẽ giảm bớt trong các phiên kế tiếp. Theo đó cầu sẽ tiếp tục phục hồi
và từng bước chinh phục ngưỡng kháng cự trước mắt.

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.

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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