
Theo Sở Công Thương TPHCM, tham gia chương trình bình ổn năm 2013 trên địa bàn
Thành phố có 64 doanh nghiệp, trong số đó, có 59 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
và 5 doanh nghiệp trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng, tăng 15 doanh nghiệp, trong đó
có 48 doanh nghiệp đã tham gia năm 2012 và 15 doanh nghiệp đăng ký mới. TPHCM
thực hiện 4 chương trình bình ổn thị trường gồm: Chương trình lương thực, thực phẩm
thiết yếu (9 nhóm mặt hàng), Chương trình bình ổn dụng cụ học sinh (3 nhóm mặt
hàng), Chương trình bình ổn mặt hàng sữa (6 nhóm sản phẩm), Chương trình bình ổn
các mặt hàng dược phẩm thiết yếu (bình ổn 21 nhóm thuốc, với khoảng 300 mặt hàng).

5 tháng đầu năm 2013, SVC đạt 2.358 tỷ đồng doanh thu
thuần tương đương tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. So
với việc lỗ sau thuế hơn 9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2012, 5
tháng đầu năm 2013 hoạt động kinh doanh của SVC đã
phần nào khởi sắc với mức lãi gần 18 tỷđồng trong đó
phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ là 8,68 tỷ đồng. Với kết
quả trên, SVC đã hoàn thành 39% kế hoạch doanh thu
thuần, 32% kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 24% kế hoạch
lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ.

Với mức phục hồi tăng trưởng chậm, HSBC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDPICF thông qua kế hoạch năm 2013 với doanh thu 424 tỷ

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng quý I tăng so với quý IV năm ngoái và tăng so với cùng
kỳ đạt 96 điểm, tăng 8 điểm so với quý liền trước và tăng 2 điểm so với cùng kỳ năm
2012. Cụ thể, 39% người tiêu dùng được khảo sát cho biết cảm thấy lạc quan về việc
làm, tỉ lệ này cao hơn so với mức 34% của quý IV/2012 nhưng lại thấp hơn so với 50%
của cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tiết kiệm vẫn là xu hướng hàng đầu, có đến 71%
người tiêu dùng cho biết sẽ tiết kiệm tiền thừa hàng tháng sau khi trang trải các chi phí
thiết yếu (quý IV là 60%). Các nhu cầu khác cũng tăng nhẹ so với quý IV/2012 như
trang trí nhà cửa tăng 3%, các sản phẩm công nghệ tăng 1%, mua quần áo mới 30%
(tăng 3%). Số người có dự định đầu tư vào chứng khoán tăng đáng kể 11% (tăng 5%).

Niềm tin người tiêu dùng tăng cao trong quý I

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TPHCM thêm 15 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường năm 2013Giao dịch góp vốn, chuyển nhượng vốn phải được
thực hiện qua ngân hàng

HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP 2013 của Việt Nam xuống 5.1%

SVC hồ hởi báo lãi 5 tháng

ICF: Kế hoạch lãi tăng hơn 31 lần so 2012

Một số giao dịch mua bán CK, giao dịch chuyển nhượng
vốn, giao dịch tại ngân hàng bị hạn chế thanh toán bằng
tiền mặt. Dự thảo mới quy định các tổ chức, các nhân
không được thanh toán các giao dịch CK trên SGD bằng
tiền mặt hoặc các tổ chức giao dịch bằng tiền mặt với
nhau khi không thông qua sở giao dịch. Các tổ chức
không thanh toán bằng tiền mặt với cá nhân trong những
giao dịch CK không qua SGD vượt hạn mức quy định 
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Kinh tế Indonesia có dấu hiệu hạ nhiệt khi xuất khẩu giảm, chi tiêu chính phủ hạn chế.
Trong tháng 5, kinh tế nước này giảm phát 0,03%, lần đầu tiên trong 1 thập kỷ qua. Tuy
nhiên, lạm phát tính từ đầu năm là 2,3%. Giảm phát có thể là dấu hiệu cho thấy kinh tế
Indonesia đang chững lại, tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan thống kê quốc gia
Indonesia cho rằng, giảm phát trong tháng 5 có thể do giá hàng hóa giảm, đặc biệt là
giá ớt và hành tím. Quý I/2013, GDP của Indonesia tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái,
thấp dự báo của các chuyên gia và là mức tăng trưởng thấp nhất hơn 2 năm.

Số liệu kinh tế không khả quan của Mỹ khiến USD giảm mạnh so với yên. Lúc 8h21’
sáng nay 4/6 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 99,68 yên/USD, từ 99,53 yên/USD phiên
hôm qua khi đồng bạc xanh có lúc xuống 98,87 yên/USD, thấp nhất kể từ ngày 9/5.
USD lần đầu tiên vượt mốc 100 yên/USD hôm 10/5 vừa qua. Euro không thay đổi nhiều
so với USD, giao dịch ở 1,307 USD/EUR sau khi chạm 1,3108 USD/EUR phiên hôm
qua, mạnh nhất kể từ ngày 9/5. Euro giao dịch ở 130,26 yên/EUR.
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Ngành khoáng sản đang “gánh” khoảng 12 loại thuế phíVingroup chuyển nhượng Vincom Center A giá 470 

Với mức phục hồi tăng trưởng chậm, HSBC đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP
cho năm 2013 của Việt Nam từ mức 5.5% trước đây xuống còn 5.1%. Việc hạ dự báo
của HSBC dựa trên cơ sở nền kinh tế phản ánh sự yếu kém của giá cả hàng hoá cùng
với tăng trưởng tín dụng yếu. Mặ dù đầu tư nước ngoài sẽ bù đắp phần nào cho hoạt
động đầu tư trong nước nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ nền kinh tế đạt mức tăng trưởng
7% trước đây. Cũng theo nhận định của ngân hàng này, lạm phát toàn phần tiếp tục
giảm nhờ vào giá thực phẩm yếu hơn và giá cả một số mặt hàng cơ bản cũng giảm từ
mức 6.6% trong tháng 4 xuống còn 6.35% so với cùng kỳ năm trước.

ICF thông qua kế hoạch năm 2013 với doanh thu 424 tỷ
đồng, LNST 14.8 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 3 lần và hơn
31 lần so với năm 2012. Năm 2013 công ty đưa ra các dự
án đầu tư như: tiếp tục hợp tác với công ty nuôi trồng chế
biến thủy hải sản Minh Phương ở huyện Bình Đại, tỉnh
Bến Tre; xây dụng vùng nuôi tôm với diện tích 42
ha…Năm 2012, công ty đạt 107 tỷ đồng doanh thu, LNST
461 triệu đồng và không chia cổ tức.

Vingroup đã hoàn thành thương vụ chuyển nhượng Tổ
hợp trung tâm thương mại - khách sạn Vincom Center A
TP.HCM, với tổng giá trị giao dịch là 9.823 tỷ đồng, tương
đương 470 triệu USD. Đến nay, thương vụ đã hoàn tất
việc ký kết hợp đồng cũng như công tác bàn giao. Việc
chuyển nhượng được tiến hành theo hình thức Vingroup
chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công
ty Tương Lai cho VIPD

+/-

3.33

Các DN trong lĩnh vực thăm dò và khai khoáng tại Việt Nam phải chịu 12 loại thuế, phí
và lệ phí gồm: phí sử dụng thông tin địa chất; hoàn trả phí điều tra, thăm dò khoáng
sản; phí thẩm định trữ lượng khoáng sản; lệ phí cấp phép; phí thẩm định đánh giá tác
động môi trường; phí bảo vệ môi trường; thuế tài nguyên; thuế xuất khẩu, thuế TNDN;
VAT; thuế môi trường; ký quỹ phục hồi môi trường. Bộ Tài chính đang xem xét lại và
tăng Thuế Tài nguyên đánh vào các sản phẩm từ khoáng sản mà nhìn chung mức thuế
suất này đã được coi là cao nhất trên thế giới. Trong khi Bộ TNMT đang dự thảo Thông
tư về Phí Cấp Quyền Khai thác Khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản 2010. 
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VN-Index giảm 6,34 điểm (-1,23%) xuống 510,69 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt gần 78,93 triệu đơn vị, trị giá 1.433,34 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận cũng sôi động hơn phiên sáng khi có 3,52 triệu
cổ phiếu được chuyển nhượng với tổng giá trị 123,03 tỷ đồng. Toàn
sàn có 64 mã tăng, 167 mã giảm và 51 mã đứng giá, VN30-Index
giảm 5,94 điểm (-1,02%) xuống 574,95 điểm. VIC duy trì được mức
tăng khá ổn định, tăng 2.500 đồng (+3,5%) lên 71.500 đồng/CP, còn
lại hầu hết các bluechips khác đồng loạt chuyển sắc đỏ như VNM,
MSN, GAS, BVH, DPM…Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng rủ nhau
giảm điểm như CTG, EIB, MBB, STB, VCB. Phiên giao dịch hôm nay,
ITA dẫn đầu toàn sàn về khối lượng giao dịch với 6,4 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng. Đóng cửa, ITA giảm 300 đồng (-4,05%) xuống
7.400 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trên sàn HNX, diễn biến giao dịch cũng tương tự trên sàn HOSE, lực
bán mạnh vào cuối phiên khiến HNX-Index giảm điểm mạnh. Đóng
cửa giao dịch, HNX-Index giảm 1,1 điểm (-1,7%) xuống 63,79 điểm
với tổng khối lượng giao dịch đạt 57,23 triệu đơn vị, trị giá 451,07 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 409.791 đơn vị, trị giá 3,39
tỷ đồng. Toàn sàn có 84 mã tăng, 137 mã giảm và 168 mã đứng giá,
trong đó nhóm HNX30 có 6 mã tăng, 3 mã đứng giá và 21 mã giảm
giá, HNX30-Index giảm 3,12 điểm (-2,48%) xuống 122,53 điểm. SHB
là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX đạt 10,7 triệu đơn vị.
Tiếp đó là PVX và SCR lần lượt đạt 6,67 triệu đơn vị và 5,68 triệu
đơn vị. Đóng cửa, SHB và PVX cùng giảm 200 đồng, SCR giảm 300
đồng.
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SÀN HN Trên Hose, trong khi lực bán xả hàng mạnh thì khối ngoại đẩy mạnh
mua vào, đáng chú ý khi họ gom vào gần 1,06 triệu cp BIC. Ngoài ra,
HPG, GAS và HAG cũng được họ mua vào nhiều với khối lượng lần
lượt 580.410 cp, 433.890 cp và 402.420 cp. Bên HNX, khối ngoại
mua vào 41 mã với khối lượng 296.600 cp và bán ra 29 mã với khối
lượng 1.956.413 cp. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất SCR với khối
lượng 60.000 cp và bán ra mạnh nhất SHB và PVX với khối lượng

296,600

63.79

Trang 2

6,664,893 1,956,413BÁN g p g
733.900 cp và 554.600 cp
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Hôm nay mới là phiên điều chỉnh thực sự trên sàn
Hose đã khiến các chỉ báo đang trong vùng quá mua
đã giảm mạnh ra khỏi vùng này, như STO đã dừng lại
ở ngưỡng 36. Vn-Index để mất 6.34 điểm xuống
510.69 điểm. Đây là mức điểm thấp nhất trong phiên.
Thanh khoản phiên nay tăng lên đáng kể với giá trị
giao dịch đạt hơn 1400 tỷ đồng. Nếu không có sự tăng
giá của VIC thì sự sụt giảm sẽ còn sâu hơn. Đường
giá đang ở ngưỡng hỗ trợ 510 điểm là ngưỡng hỗ trợ
yếu, khả năng có phục hồi ở ngưỡng này không cao.
Kỳ vọng phiên giao dịch tới đà điều chỉnh sẽ bớt sâu
khi VN-Index nhận được sự nâng đỡ là dải giữa của
Bollinger ở ngưỡng 505 điểm. Đường MACD co lại
khoảng các với đường tín hiệu và bắt đầu cắt xuống
đường tín hiệu cho thấy dấu hiệu điều chỉnh của thị
trường. Tạm thời ngưỡng hỗ trợ với Vn-Index là
ngưỡng 505 điểm. Dự báo phiên giao dịch tới, VN-
Index sẽ dao động trong khoảng 500 – 515 điểm. 
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Chịu ảnh hưởng tương tự như sàn Hose, HNX-Index
cũng lùi khỏi ngưỡng kháng cự 65 điểm sau khi Vn-
Index sụt giảm khi tiến tới ngưỡng 520 điểm. HNX-
Index để mất 1.1 điểm xuống 63.79 điểm. Không có
sự thay đổi thanh khoản trên sàn này. Đồ thị là một
đường dốc từ đầu phiên tới cuối phiên và cầu sụt
giảm khi đà bán tăng lên. Chỉ báo RSI và STO đã
giảm mạnh ra khỏi vùng quá mua vì vậy áp lực bán
trong phiên tới sẽ giảm bớt. Thêm vào đó MACD vẫn
nằm phía trên đường tín hiệu là điểm tích cực. Tạm
thời xu hướng điều chỉnh vẫn duy trì và đường giá tạm
thời nhận ngưỡng hỗ trợ 62 điểm. Dải Bollinger vẫn
mở rộng lên phía trên là tín hiệu tích cực cho xu thế
hiện tại. Trong phiên tới, đường giá sẽ vận động
quanh ngưỡng 63 điểm với giao dịch thận trọng.

67 điểm
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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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Đã lâu rồi thị trường mới lại có phiên đánh úp ở phiên ATC với lệnh bán ở nhóm bluechips khá lớn khiến Vn-
Index để mất 6.34 điểm xuống 510.69 điểm. PVF bị bán mạnh nhất đóng cửa với giá sàn. Diễn biến tương
tự, HNX-Index cũng đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên giảm 1.7% xuống 63.79 điểm. Đánh giá khả năng
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TTCK đã bước vào đợt điều chỉnh sâu với các chỉ số chính sụt giảm mạnh trong mấy phiên gần đây. Theo dữ
liệu từ Bloomberg, chỉ trong 2 tuần vừa qua, 400 tỷ USD đã bị thổi bay khỏi thị trường này. Trước đó, kể từ
ngày 14/11/2012 (khi ông Abe đắc cử), giá trị của các cổ phiếu trên TTCK Nhật bản đã tăng thêm 1,24 nghìn
tỷ USD. Chỉ số Topix tăng tổng cộng 52% với tất cả 33 nhóm ngành và 1.656/1.709 cổ phiếu tăng điểm.
Trong số 72 TTCK được theo dõi bởi MSCI, chuỗi tăng 7 tháng của TTCK Nhật Bản là dài nhất. Dẫu vậy, bất
chấp thị trường lao dốc không phanh, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng đà tăng sẽ quay trở lại. Jesper
Koll – người phụ trách bộ phận nghiên cứu chứng khoán Nhật Bản tại JPMorgan Chase & Co và là người lạc
quan nhất về chỉ số Topix hồi tháng 9 năm ngoái – cho rằng tăng trưởng lợi nhuận sẽ khiến chỉ số này tăng
thêm tới 60% trong 2 năm tới. Không chỉ nhờ dự đoán Thủ tướng Shinzo Abe sẽ có thể chấm dứt tình trạng
giảm phát vốn đã kéo dài trong suốt 2 thập kỷ, đà tăng mạnh nhất trong vòng 25 năm của TTCK Nhật Bản
xuất phát từ nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận lớn gấp 3 lần tốc độ trung bình trên thế giới

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.

ự, g g p g p g % g g g
có sự tham gia của khối ngoại trong đợt bán này.

Lệnh đánh úp vào cuối phiên khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ và lệnh đặt mua ATC trước đó không thể hủy
lệnh đã khiến lệnh khớp trong 15 phút cuối khiến khối lượng khớp lệnh lên tới hơn 12 triệu đơn vị, tương
đương giá trị khớp lệnh đạt hơn 200 tỷ đồng. Hàng loạt các mã trong nhóm cổ phiếu Bluechips giảm mạnh
như PVF, BVH, DPM, MSN, VNM, HPG….Nhóm tăng giá trong VN30 chỉ có VIC (tăng 2.500 đồng), tiếp đến
là HAG, FPT, PNJ. HNX-Index với diễn biến tương tự với việc các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt đi xuống.
Thanh khoản phiên nay tăng lên trên Hose do người mua bị động và phần thắng tạm nghiêng bên người bán.
Trên HNX thì không có sự thay đổi đáng kể về thanh khoản, diễn biến trên sàn này không có sự tháo chạy rõ
ràng với tâm lý nhà đầu tư vẫn khá bình tĩnh. Cầu đặt giá dưới vẫn khá lớn nhưng không mạnh dạn khớp lên
giá trên. Cũng như những lần trước, sau phiên bán tháo ở phiên ATC, nhà đầu tư sẽ bình tĩnh trở lại ở phiên
kế tiếp khi mà xác định rõ không có thông tin nào xấu. Phiên giảm mạnh hôm nay đã khiến các chỉ báo ra
khỏi vùng quá mua và theo đó áp lực bán trong các phiên tới sẽ giảm bớt. Tuy nhiên xu thế điều chỉnh vẫn
chưa có xu hướng dừng lại.

VN-Index vẫn chưa chinh phục được ngưỡng kháng cự và vẫn trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tạm thời
ngưỡng 505 điểm với VN-Index và 62 điểm với HNX-Index là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường. Khả
năng có nhịp phục hồi ở ngưỡng này khá cao khi cầu tập trung ở vùng giá thấp khá tốt. Lực bắt đáy sẽ tăng
lên khi cả 2 chỉ số tiến về ngưỡng thấp hơn trong phiên tới. 

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.




