
Bộ trưởng BGTVT Đinh La Thăng cho biết, kế hoạch của quỹ TƯ năm nay là thu từ phí
sử dụng đường bộ 4.000 tỷ đồng. Hỗ trợ từ NSNN là 1.500 tỷ đồng. Kết quả thực hiện
thu đến ngày 15/5/2013 được 1.666 tỷ đồng (đạt 41,65% dự toán giao cả năm); NSNN
đã cấp cho quỹ là 375 tỷ đồng (đạt 25% dự toán cả năm), báo cáo cho biết. Vẫn theo
báo cáo, kết quả giải ngân đến ngày 15/5/2013 được 1.266,6 tỷ đồng. Gồm cấp sửa
chữa thường xuyên 599,6 tỷ đồng, cấp sửa chữa định kỳ 667 tỷ đồng. Đã có 25 tỉnh
thành lập quỹ, 10 tỉnh đã phê duyệt danh sách hội đồng quản lý quỹ, 17 tỉnh ban hành
mức thu xe mô tô và 2 tỉnh đã mở tài khoản quỹ

Ngày 3-6-2013, Cục Hải quan Đồng Tháp đã ra quyết định
cưỡng chế trích tiền gửi nộp NSNN đối với CTCP thủy sản
Ngư Long ở KCN Sông Hậu, tỉnh Đồng Tháp. Số tiền
cưỡng chế là 692.580.750 đồng, được trích từ tài khoản
của CTCP thủy sản Ngư Long tại NHTMCP Bưu Điện Liên
Việt, CN Thủ Đô do CTCP thủy sản Ngư Long không chấp
hành thông báo về số tiền nợ thuế hơn 644 triệu đồng và
tiền phạt chậm nộp hơn 48 triệu đồng.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng5 tháng đầu năm PHR khai thác hơn 4 314 tấn mủ quy

Khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước TPHCM sẽ được mở rộng gấp 3 lần từ 311,4 ha
lên 908,4 ha. VietinBank đồng ý tài trợ vốn cho Công ty KCN Hiệp Phước 515 tỷ đồng
thực hiện dự án KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 với quy mô 597 ha. Diện tích mở rộng
thêm của KCN Hiệp Phước, giai đoạn 2, sẽ tập trung thu hút các ngành công nghiệp,
dịch vụ phục vụ cảng biển, các ngành công nghệ cao, công nghệ sạch, không gây ô
nhiễm môi trường. KCN Hiệp Phước có có tổng diện tích quy hoạch khoảng 2.000 ha,
được chia làm 3 giai đoạn đầu tư: giai đoạn 1 có diện tích 311,4 ha; giai đoạn 2 mở
rộng thêm 597 ha; giai đoạn 3 mở rộng thêm 1.000 ha

VietinBank tài trợ 515 tỷ đồng cho dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước TPHCM

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

5 tháng, thu được hơn 1.600 tỷ đồng cho quỹ bảo trì đường bộTập đoàn Ấn Độ đàm phán bán toàn bộ cổ phần trong
Y khoa Hoàn Mỹ

Tiếp tục tăng thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng

Cưỡng chế trích tiền gửi của Công ty CP thủy sản Ngư
Long

PHR: Lợi nhuận 5 tháng ước đạt 136 tỷ đồng

Fortis Healthcare, tập đoàn y khoa lớn thứ 3 của Ấn Độ có
trụ sở tại Singapore có thể bán cổ phần đầu tư tại Việt
Nam và Hong Kong để thu về khoảng 380-400 triệu USD.
65% cổ phần của Fortis Healthcare tại Y khoa hoàn Mỹ có
thể được bán lại với giá 80 triệu USD. Fortis cũng đang bắt
đầu thoái khoảng 280-320 triệu USD khỏi Quality
Healthcare tại Hong Kong và một số bệnh viện khác, trong
khi các nhà đầu tư tỏ ra rất quan tâm đến những thương

à
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THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

NHẬN ĐỊNH  

Năm 2012, Anh tiếp tục duy trì là điểm đến số một của các nhà đầu tư nước ngoài ở
châu Âu, bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nền kinh tế lớn nhất lục địa già Đức. Anh
đã thu hút được 697 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 2,7% so với năm
2011, với 30.300 việc làm mới được tạo ra. Đây là kết quả đáng khích lệ của Anh trong
việc thu hút FDI, nhất là trong bối cảnh số lượng dự án FDI vào khu vực châu Âu giảm
2,8% trong năm vừa qua, góp phần xoa dịu lo ngại rằng dòng vốn FDI vào nước này
đang bị xói mòn.

USD giảm mạnh khi báo cáo công bố cho thấy kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng vừa phải, số
việc làm khu vực tư nhân tăng ít hơn dự báo. Lúc 8h53’ sáng nay 6/6 theo giờ Tokyo,
USD giảm 0,1% xuống 98,97 yên/USD sau khi giảm 1% phiên hôm qua. Trước đó, USD
có lúc xuống 98,86 yên/USD, thấp nhất kể từ ngày 9/5. Euro không thay đổi nhiều, giao
dịch ở 1,3094 USD/EUR. Euro giảm 0,1% so với yên xuống 129,6 yên/EUR sau khi
giảm 0,9%, giảm mạnh nhất kể từ 26/4.
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Giá điện sản xuất sẽ tăng, điện sinh hoạt giảmSHI thoái toàn bộ vốn tại công ty liên kết

Đây là lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tháng qua, thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng
tiếp tục bị điều chỉnh tăng. Thuế tuyệt đối với ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống,
loại dung tích xi-lanh dưới 1.000 cm3 sẽ tăng lên mức 5.000 USD. Loại có dung tích xi-
lanh từ 1.000 cm3 đến dưới 1.500 cm3 tăng lên 10.000 USD. Mức thuế này sẽ được áp
dụng từ ngày 20/6 tới. So với lần điều chỉnh hôm 29/4/2013, mức thuế tuyệt đối với 2
loại trên có mức tăng lần lượt là 800 USD và 400 USD. Như vậy, tính từ đầu năm 2013,
thuế nhập khẩu ôtô cũ loại dung tích dưới 1.000 cm3 đã tăng tới 1.500 USD/chiếc, còn
loại có dung tích x\ từ 1.000 đến 1.500 cm3 tăng 2.000 USD/chiếc.

5 tháng đầu năm, PHR khai thác hơn 4,314 tấn mủ quy
khô, đạt 22% kế hoạch năm. Tổng sản lượng tiêu thụ là
8,339 tấn thành phẩm, giá bán bình quân là 61.52 triệu
đồng/tấn, tương ứng doanh thu thành phẩm 5 tháng đạt
513.2 tỷ đồng. theo đó lợi nhuận trong 5 tháng đầu năm
ước đạt 135.73 tỷ đồng, thực hiện 27% kế hoạch năm.
Riêng trong tháng 5, doanh thu trong tháng đạt gần 114 tỷ
đồng và lợi nhuận ước đạt 30.73 tỷ đồng.

SHI công bố Nghị quyết về việc chuyển nhượng 968,2
nghìn cổ phần tại CTCP phát triển năng lượng Sơn Hà.
Hiện tại, công ty đang nắm giữ 986,2 nghìn cp của công ty
này, tương đương 48,41% VĐL của công ty năng lượng
Sơn Hà. Nếu kế hoạch thoái vốn thành công, SHI sẽ thu
về trên 9,8 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng này. Mục
đích chuyển nhượng nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh
doanh, tập trung vào ngành nghề chính.

+/-

-230.81

Giá điện áp dụng cho các ngành sản xuất sẽ tăng thêm từ 2% đến 7% tùy vào mức điện
áp và giờ tiêu thụ điện. Cụ thể, giá điện cho cấp điện áp trên 110 kV vào giờ thấp điểm
hiện có tỉ lệ là 51% trên giá điện bình quân, sẽ tăng lên 56% trên giá điện bình quân; giá
điện cho cấp điện áp dưới 6 kV giờ thấp điểm tăng từ 58% lên 65%. Giá bán lẻ điện cho
kinh doanh giảm 5% (giờ bình thường), 3% (giờ thấp điểm) và 8% (giờ cao điểm) cho
các cấp điện áp. Giá điện sinh hoạt từ kWh 0-100 vẫn là 100% giá điện bình quân; từ
kWh thứ 101-200 chỉ bằng 108% giá điện bình quân (thay vì 106% cho kWh 101-150 và
134% cho kWh 151-200 như hiện nay)...

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h40 ngày06/06/2013) Trang 1

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 6,26 điểm (+1,22%), lên 520,9 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 72,25 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.218,35 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,61 triệu đơn vị, trị giá 56,31 tỷ
đồng. Số mã tăng giá cao hơn gấp đôi số mã giảm (141 mã tăng, 70
mã giảm và 70 mã đứng giá, trong đó nhóm Vn30 có 5 mã giảm, 5 mã
đứng giá và 20 mã tăng giá, đóng cửa VN30-Index tăng 5,64 điểm
(+0,98%) lên 582,92 điểm. LCM không có thêm cổ phiếu nào được
chuyển nhượng trong phiên chiều và vẫn giữ được mức giá trần
11.100 đồng/CP. Kết thúc giao dịch khối lượng dư mua trần LCM đạt
704.300 đơn vị và dư bán trống sàn. ITA là cổ phiếu có khối lượng
giao dịch lớn nhất sàn HOSE đạt 5,38 triệu cổ phiếu. Đóng cửa, ITA
tăng 300 đồng (3,85%) lên 7.800 đồng/CP. Các cố phiếu khác có khối
lượng giao dịch đạt trên 3 triệu đơn vị gồm REE (3,99 triệu đơn vị),
HQC (3,52 triệu đơn vị) và HAG (3,19 triệu đơn vị). Đóng cửa, REE
tăng 1.400 đồng (5%) lên 28.000 đồng/CP, HQC tăng 300 đồng
(4,76%) lên 6.300 đồng/CP và HAG tăng 1.000 đồng (4,22%) lên
23 700 đồng/CP

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index tăng 0,79 điểm (+1,22%) lên 65,33 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt gần 39,44 triệu đơn vị, tương đương giá trị 349,2
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 838.088 đơn vị, trị giá
10,03 tỷ đồng. Toàn sàn có 122 mã tăng, 66 mã giảm và 200 mã
đứng giá, trong đó nhóm HNX30 có 14 mã đứng giá, 2 mã giảm (gồm
ICG và OCH) và 14 mã tăng giá, đóng cửa, HNX30-Index tăng 1,75
điểm (+1,4%) lên 126,02 điểm. OCH chưa thể lấy lại mốc tham chiếu
tuy nhiên mức giảm đã được thu hẹp hơn so với phiên sáng, giảm
1.100 đồng (-5,24%) đứng giá 21.000 đồng/CP. LAS vẫn duy trì tăng
1.800 đồng (+4,74%) tại mức giá 38.000 đồng/Cp, còn có PLC tăng
700 đồng (3,85%) lên 18.200 đồng/CP và NTP tăng 1.300 đồng
(2,77%) lên 47.000 đồng/CP. Nhóm cổ phiếu dầu khí, nhiều mã tiếp
tục duy trì đà tăng như PVI tăng 1.100 đồng (6,47%) lên 17.000 đồng,
PVS tăng 800 đồng (4,65%) lên 17.200 đồng/CP và các cổ phiếu khác 
PVE, PVG, PVV, PVX cùng tăng 100 đồng. Top 5 cổ phiếu thanh
khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm SHB, PVX, SCR, PVS và KLS 
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào với tổng khối lượng hơn 2,4 triệu cổ
phiếu. Trong đó, CTG là cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua
vào nhiều nhất đạt hơn 1,04 triệu đơn vị. . Bên HNX, hhà đầu tư nước
ngoài mua vào 40 mã với 657.500 cổ phiếu và bán ra 29 mã với khối
1.507.721 cổ phiếu. Trong đó, được họ mua vào nhiều nhất PVS với
235.700 cổ phiếu và bán ra mạnh nhất là PVX với 900.000 cổ phiếu.

657,500

65.33

Trang 2

0 1,507,721BÁN
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ CTG và HQC
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CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam.
Cổ phiếu CTG tăng điểm cùng với sự hỗ trợ của khối ngoại đẩy giá cổ
phiếu lên mức trần trước khi kết thúc giao dịch. CTG tăng 1.200 đồng
(+6,09%) lên 19.700 đồng/CP với khối lượng giao dịch đạt gần 4,86
triệu đơn vị, đứng thứ hai về thanh khoản trên sàn HOSE và còn dư
mua trần 142.800 đơn vị. Đây cũng là cổ phiếu được nhà đầu tư nước 
ngoài mua vào nhiều nhất đạt hơn 1,04 triệu đơn vị. Ngày 4/6/2013
VSD có thông báo điều chỉnh tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài
tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam từ 12,79% lên 30%.
Hơn 644 triệu cổ phiếu cũng được niêm yết bổ sung và có hiệu lực từ
ngày 30/05/2013. Vietinbank đạt gần 4.646 tỷ đồng thu nhập lãi thuần
trong quý đầu năm nay, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. LNTT
đạt gần 1.370 tỷ đồng trong khi LNST là 1.042 tỷ đồng. EPS hiện tại
đạt 2160 đồng/cổ phiếu, P/E đạt 9,12 lần.
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NTP -    Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 2.000 đồng/CP

HQC Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng
Quân (HOSE). Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu HQC
đứng ở mức 6.300 đồng/cổ phiếu, tăng thêm 300 đồng/cổ phiếu
(+5,0%) so với giá đóng cửa ngày hôm qua, với tổng khối lượng giao
dịch đạt 3.518.290 đơn vị. Đây mức giá gần với mức cao nhất mà
HQC đã đạt được trong một năm qua. Ngày 4/6/2013 công ty công bố
Nghị quyết, theo đó, HĐQT công ty đã thống nhất việc phát hành 18
triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ. Doanh thu thuần quý 1 năm 2013 đạt
108 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ kéo lãi gộp đạt hơn 16 tỷ
đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2012. LNST quý 1 đạt 4,3 tỷ đồng,
tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012 nhưng mức sinh lợi trên vốn
điều lệ 600 tỷ đồng vẫn thấp. P/E hiện tại đạt 19,52 lần.

ACC -    Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 4.000 đồng/CP

HLC -    Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 1.000 đồng/CP
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Người mua đã mạnh dạn quay trở lại ngay phút đầu
của phiên khi sự sụt giảm không đáng kể. Đóng cửa,
VN-Index tái lập ngưỡng 520 điểm, đóng cửa ở mức
520.9 điểm tăng 6.26 điểm. Thanh khoản tăng với giá
trị giao dịch đạt hơn 1200 tỷ đồng. Chỉ báo STO đã
phục hồi trở lại sau vài phiên lao dốc và chỉ báo này
cũng chuẩn bị vào vùng quá bán nên khả năng phục
hồi của VN-Index là khá cao. Chỉ báo RSI cũng đã tăng
trở lại. Đồng thời MFI cũng có hồi phục nhưng mức hồi
phục nhẹ cho thấy chưa có sự thay đổi đáng kể của
dòng tiền. Dải Bollinger theo đó cũng mở rộng lên phía
trên ủng hộ xu thế tăng điểm. Phiên nay, chỉ số đã tái
lập được ngưỡng 520 điểm nhưng thanh khoản chưa
thực sự thuyết phục và phiên cuối tuần áp lực bán sẽ
tăng lên đồng thời chỉ số test lại ngưỡng kháng cự 520
điểm.

THỨ SÁU

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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70 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

Sàn HNX chỉ thực sự tích cực ở những phút cuối vẫn
nỗ lực đánh lên ở cổ phiếu PVS và NTP. HNX-Index
đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên lên 65.33 điểm.
Đây là mức đóng cửa cao nhất trong một tháng đổ lại
đây. Nhìn chung giao dịch cả sàn đều thận trọng. Điểm
tích cực là thanh khoản phiên nay tăng 27% so với
phiên trước đó. Chỉ báo RSI cũng phục hồi tiến đến
ngưỡng 70. MACD vẫn duy trì nằm phía trên đường tín
hiệu đồng thời STO cũng phục hồi nhẹ cho tín hiệu tích
cực. Dải Bollinger mở rộng lên phía trên ủng hộ xu thế
tăng điểm. Tuy nhiên phiên tới, HNX-Index vẫn test lại
ngưỡng 65 điểm trước khi tiến tới 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
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Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, ít phút ngập ngừng cũng qua đi nhanh khi lực cầu tham gia trở lại với tăng
giá ở nhóm VN30 là chủ yếu đã giúp Vn-Index tái lập ngưỡng 520 điểm. Đóng cửa ở mức 520.9 điểm. Thông
tin về kế hoạch nới room cho nhà đầu tư nước ngoài mà UBCKNN sẽ đề xuất Chính phủ trong tháng tới là

THỨ SÁU

07/06/2013

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục các phiên bán tháo do những luồng thông tin từ chính sách kinh tế
của chính quyền thủ tướng Shinzo Abe và chương trình nới lỏng tiền tệ của Mỹ. Sau khi giảm kỷ lục hơn 7%
hôm 23/5, chỉ số Nikkei của Nhật Bản liên tiếp giảm 3%. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 6/6, Nikkei giảm
gần 1%, trong khi Topix giảm 1,8%. Theo số liệu của FactSet, trong vòng hơn 2 tuần kể từ ngày 22/5, khoảng
577 tỷ USD đã bốc hơi khỏi thị trường chứng khoán Nhật Bản, tương đương 10,8% vốn hóa. Con số này lớn
hơn vốn hóa của toàn thị trường chứng khoán Malaysia (550 tỷ USD) và gấp gần 13 lần so với mức vốn hóa
44,6 tỷ USD của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trên thị trường châu Á do
tâm lý hoang mang khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố có thể giảm nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay,
trong khi đó, những chính sách vực dậy kinh tế của thủ tướng Nhật Bản Abe không đáp ứng được kỳ vọng
của thị trường.

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.

ạ g p g g
nguyên nhân chính cho giao dịch sôi động hôm nay

Bên cạnh thông tin nới room khối ngoại nhằm thu hút thêm nhà đầu tư, hai sàn cũng lên kế hoạch sẽ bổ sung
thêm nhiều sản phẩm mới như chứng quyền và các sản phẩm phái sinh trước cuối năm nay. Những thông tin
này đã kích thích nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh mua vào trong phiên nay. Quá trình đi lên của 2 sàn được
tăng tốc dần với sức lan tỏa mạnh ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt và các mã vốn hóa lớn. Không có đột biến nhưng
sự đi lên chắc chắn với sự thay đổi tâm lý từ dè dặt sang chủ động của người mua. Không chờ cho giá sụt
giảm thêm, người mua đã mạnh dạn trở lại đã giúp VN-Index tái lập ngưỡng 520 điểm với thanh khoản tăng,
nhưng mức tăng không đáng kể. Thanh khoản trên HNX tăng 27% so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp
và giao dịch trên sàn này khá tẻ nhạt và chậm dãi. Đánh giá dòng tiền vẫn có sự phân hóa rõ rệt, đặc biệt là
tập trung vào những cổ phiếu cơ bản tốt. Những mã đầu cơ và lịch sự tăng nóng ở những năm trước với việc
tăng giá chỉ dựa vào đội lại mà không dựa vào nền tảng cơ bản đã bị bỏ quên. Và trên sàn Hose hội tụ nhiều
cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt và kết quả kinh doanh trong nhiều năm qua khả quan. Đây là nguyên nhân lý
giải dòng tiền vẫn chưa quay lại sàn HNX mà tập trung chủ yếu trên Hose. Đồ thị trên 2 sàn đến phiên nay đã
mở ra xu thế tích cực và nhịp điều chỉnh dường như đã kết thúc, tuy nhiên yếu tố thanh khoản chưa xác nhận
điều này. Và ngưỡng kháng cự này sẽ tiếp tục được test lại trong phiên cuối tuần.

Tuy nhịp điều chỉnh tạm thời kết thúc, nhưng để dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ hơn giúp 2 chỉ số bứt phá
ngưỡng kháng cự tiếp theo vẫn là vấn đề khó khăn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự phân hóa ở nhóm cổ
phiếu vẫn xảy ra, nhà đầu tư có thể mua vào ở nhịp điều chỉnh khi các phiên ở ngưỡng hỗ trợ. Tránh việc
mua đuổi giá cao. 

Trang 5

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.


