
Tập đoàn Ấn Độ Tata Power vừa giành được hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD xây dựng 2
nhà máy nhiệt điện công suất 660 MW ở miền Nam Việt Nam. Long Phú 2 sẽ là một
trong 3 nhà máy nhiệt điện tại trung tâm nhiệt điện Long Phú được Chính phủ phê duyệt
đến năm 2025. Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 do PetroVietnam xây dựng dự kiến khởi
công vào năm 2015. Tata Power cho biết dự án đầu tư của họ đã được Chính phủ Việt
Nam phê duyệt dựa trên các nghiên cứu tính khả thi trước đó. Theo quy hoạch tổng thể,
nhà máy nhiệt điện Long Phú sẽ có công suất 1.200 MW.

CTCP Đầu tư Tin học và Tư vấn Xây dựng Phương Nam
tặng 4,265,017 cp CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
cho Quỹ ITA vì tương lai để làm học bổng cho học sinh.
Dự kiến sau giao dịch, Xây dựng Phương Nam giảm nắm
giữ xuống còn 1.75 triệu cp ITA, tương ứng 0.49%. Tại
thời điểm 13h13, cổ phiếu ITA đang giao dịch với mức giá
7,800 đồng/cp. Như vậy, số cổ phiếu Xây dựng Phương
Nam tặng trị giá khoảng hơn 33 tỷ đồng.

Bộ Giao thông vận tải vừa công bố mở cảng biển An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang.Cảng biển An Thới được mở để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra
vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng

HĐQT quyết định giải thể chi nhánh CTCP Tập đoàn Hoa
Sen tại Tân Phú, Đồng Nai, nhằm tái cơ cấu hoạt động và
nâng cấp hiệu quả kinh doanh cho hệ thống phân phối. Cty

Với sự tăng dần của dư nợ tín dụng trong những tháng vừa qua, VCBS cho rằng CPI
tháng 6 tiếp tục được duy trì ở mức thấp sẽ là hỗ trợ cho đà phục hồi của nền kinh tế.
VCBS kỳ vọng CPI của tháng 6 sẽ tiếp tục ở mức thấp hoặc không âm. Theo ghi nhận,
CPI tháng 6 của nhiều năm thường thấp hơn CPI tháng 5, đặc biệt CPI tháng 6 năm
ngoái còn -0,26%. Bên cạnh đó, giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm trong khi
giá lương thực ổn định và việc điều chỉnh viện phí tại Hà Nội và TPHCM cũng như tăng
giá điện có khả năng chưa được áp dụng trong quý II. VCBS cũng cho rằng, GDP quý II
có thể đạt 5,2% và khoảng 5,5% vào cuối năm. 

VCBS: CPI tháng 6 ở mức thấp hoặc không âm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tata đầu tư kỷ lục 1,8 tỷ USD vào nhiệt điện Long Phú 2SGT: Tranh chấp kinh tế với V.T.C, thiệt hại 220 tỷ

Mở cảng biển An Thới, Kiên Giang

ITA: Xây dựng Phương Nam tặng hơn 4.25 triệu cp
cho Quỹ ITA

Hoa Sen giải thể chi nhánh Đồng Nai

Từ cuối tháng 12/2012, SGT có tranh chấp kinh tế với
V.T.C trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác liên kết thành
lập Sắc màu Sài Gòn. Với số tiền mà SGT cũng Sắc màu
Sài Gòn thiệt hại ước tính hơn 220 tỷ đồng cho tới thời
điểm hiện tại vẫn chưa được V.T.C giải quyết nên việc
phát hành BC kiểm toán 2012 của SGT và Sắc màu Sài
Gòn tạm thời bị gián đoạn. 
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Ngân hàng Trương Đức (Bundesbank) hạ dự báo tăng trưởng nước này do kinh tế khu
vực đồng euro tiếp tục suy thoái. tăng trưởng kinh tế Đức chỉ đạt 0,3% trong năm 2013
thay vì 0,4% dự báo hồi tháng 12 và tăng trưởng 1,5% trong năm 2014, thấp hơn dự
báo 1,9% trước đó. Bundesbank không có kế hoạch kích thích kinh tế Đức cho đến
năm 2014. Tăng trưởng kinh tế Đức phần lớn dựa vào tình hình ổn định kinh tế các
nước khu vực đồng euro và tăng trưởng kinh tế thế giới bền vững cũng là một điều kiện
tiên quyết cho con đường phát triển kinh tế Đức.

Tỷ giá yên/USD biến động mạnh so với yên trước khi Mỹ công bố báo cáo về tỷ lệ thất
nghiệp. Lúc 10h48’ sáng nay 7/6 theo giờ Tokyo, yên tăng 0,1% so với yên lên 96,84
yên/USD sau khi tăng 2,1% phiên hôm qua – tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2010 và cao
nhất kể từ ngày 16/4. Yên hướng đến tuần tăng 3,8% so với USD, tuần tăng mạnh nhất
kể từ tháng 10/2008. USD giao dịch ở 1,3241 USD/EUR sau khi xuống 1,3306
USD/EUR hôm qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ ngày 25/2. Đồng bạc xanh giảm
1,8% so với euro trong tuần này, mức giảm 5 ngày nhiều nhất kể từ ngày 11/1.
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2 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư 14 triệu USD vào Hà NamĐá xây dựng Hòa Phát đặt mục tiêu LNTT 105 triệu 

vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng
hải khác. Các loại tàu thuyền được vào cảng An Thới bao gồm: Tàu thuyền Việt Nam và
nước ngoài chở khách ven biển, quốc tế và tàu chở hàng tổng hợp. tàu chở hàng tổng
hợp có trọng tải đến 3.000 DWT, tàu chở khách ven biển được phép hoạt động tại cầu
tàu 3.000 DWT - bến cảng An Thới. Tàu chở khách có sức chở đến 2.000 khách, tàu
chở hàng tổng hợp có trọng tải đến 30.000 DWT được phép hoạt động tại bến phao
30.000 DWT - bến cảng An Thới

nâng cấp hiệu quả kinh doanh cho hệ thống phân phối. Cty
tiến hành việc giải thể từ ngày 5/6. Đồng thời tiến hành
thành lập thêm 2 chi nhánh mới tại Phúc Thọ - Hà Nội và
tại Bình Long - Bình Phước. Ngành nghề kinh doanh của
chi nhánh mới gồm gia công cơ khí, luyện bột kim loại, sản
xuất sản phẩm Plastic, bán buôn quặng kim loại, VLXD,
vật liệu đất sét và kinh doanh kho bãi.

Năm 2012 với tổng doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, hoàn thành
37,4% kế hoạch năm. Tuy nhiên, cả năm lỗ trước thuế
2,98 tỷ đồng. Công ty không trả cổ tức năm 2012. Năm
2013, HPS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 19,88 tỷ đồng,
LNTT đạt 104,9 triệu đồng. Cổ đông cũng nhất trí năm
2013 không chia cổ tức. Bên cạnh đó, HPS định hướng sát 
nhập công ty vào công ty cổ phần xi măng Hải Vân và ủy
quyền cho HĐQT công ty triển khai thực hiện.

+/-

-263.17

Sáng 6/6, UBND tỉnh Hà Nam trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 DN Hàn Quốc đầu tư
tại KCN Hòa Mạc với tổng vốn 14 triệu USD. Cụ thể, Công ty TNHH Finetek Việt Nam
đầu tư dự án sản xất linh kiện điện tử với mức vốn 9 triệu USD và Công ty TNHH Keyrin
Telecom Việt Nam đầu tư dự án sản xuất Micro Speaker với mức vốn 5 triệu USD. đến
nay trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có 32 DN Hàn Quốc được cấp giấy chứng nhận đầu tư
trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư trên 170 triệu USD. Riêng từ đầu năm 2013 đến
nay đã có 5 DN Hàn Quốc được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào các KCN, cụm công
nghiệp tại Hà Nam, với tổng vốn đầu tư là 47,5 triệu USD.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h10 ngày07/06/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 7,07 điểm (+1,36%) lên 527,97 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 74,55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 1.274,96 tỷ
đồng, tăng 4,6% so với phiên giao dịch hôm qua (1.218,35 tỷ đồng).
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,2 triệu đơn vị, trị giá 43,4 tỷ
đồng. CTG tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư ngoại và lực
mua vào của nhà đầu tư trong nước khiến giá cổ phiếu tăng mạnh,
cách mức trần một bước giá với mức tăng 1.200 đồng (5,74%) lên
20.900 đồng/CP. Khối lượng cổ phiếu CTG được chuyển nhượng
trong phiên giao dịch hôm nay đạt 4,22 triệu đơn vị, đứng ở vị trí thứ 2
về thanh khoản trên sàn HOSE và là cổ phiếu được khối ngoại mua
vào nhiều nhất đạt hơn 1 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu ngân hàng,
ngoài CTG, các mã khác vẫn duy trì đà tăng điểm mạnh như EIB tăng
500 đồng (3,18%) lên 15.700 đồng/CP, MBB tăng 200 đồng (1,5%)
lên 13.400 đồng/CP, STB tăng 100 đồng (0,57%) lên 17.500 đồng/CP
và VCB tăng 700 đồng (2,26%) lên 32.000 đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,38%) lên 65,58 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 50,39 triệu đơn vị, trị giá 460,79 tỷ đồng, tăng gần
32% so với phiên hôm qua (349,2 tỷ đồng). Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 1,85 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 41,07 tỷ đồng.
Riêng SHB thỏa thuận gần 1,1 triệu đơn vị, trị giá 8 tỷ đồng. Toàn sàn
HNX có 130 mã tăng, 74 mã giảm và 184 mã đứng giá, trong đó,
nhóm HNX30 có 13 mã tăng, 6 mã giảm và 11 mã đứng giá, đóng
cửa, HNX30-Index tăng 0,5 điểm (+0,4%) lên 126,52 điểm. SHB là cổ
phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất đạt 8,77 triệu đơn vị, đứng giá
tham chiếu 7.300 đồng. Trong khi PVX vẫn duy trì mức tăng 200 đồng
(3,45%) lên 5.800 đồng/CP với 5,43 triệu cổ phiếu được chuyển
nhượng, đứng thứ 2 về thanh khoản trên sàn HNX. Tiếp đó là PVS
đạt 3,66 triệu đơn vị và các cố phiếu có khối lượng khớp lệnh đạt trên
2 triệu đơn vị gồm KLS, SCR, VND.
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng sức giúp VN-Index bật
tăng mạnh khi họ mua vào 83 mã với khối lượng hơn 6,09 triệu đơn
vị. Ngoài CTG, họ còn mua vào VIP và SAM với khối lượng trên nửa
triệu cổ phiếu. Bên HNX, khối ngoại mua vào 42 mã với tổng khối
lượng 364.000 cổ phiếu và bán ra 18 mã với khối lượng 1.143.100 cổ
phiếu. Trong đó họ mua vào nhiều nhất TIG đạt 78.900 cổ phiếu đồng
thời bán ra mạnh nhất VND với khối lượng 543.100 cổ phiếu.

364,000

65.58

Trang 2

6,603,294 1,143,100BÁN g p



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tiếp đà tăng điểm phiên trước đó, phiên giao dịch cuối
tuần tiếp tục bứt phá về điểm số. Đóng cửa ở mức cao
nhất trong phiên, Vn-Index ghi được 7.07 điểm lên
527.91 điểm. Thanh khoản không thay đổi so với phiên
trước với giá trị giao dịch đạt hơn 1200 tỷ đồng. Kết
thúc tuần bằng thân nến trắng với thân nến này đã bao
trùm được nến đen ngày 31.5.2013 và đã xác lập mức
giá cao nhất trong 3 năm. Với giá mở cửa phiên nay
cao hơn giá đóng cửa phiên trước cho thấy phía cầu
khá hưng phấn. Chỉ báo RSI và STO tăng mạnh lên
ngưỡng 70 điểm là điểm tích cực. Bên cạnh đó dải
Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên ủng hộ xu thế
tăng điểm. Đồ thị đã xác lập xu thế tăng điểm trở lại và
điều chỉnh ngắn hạn tạm thời kết thúc. Ngưỡng kháng
cự tiếp theo của đường giá là ngưỡng 540 điểm. 
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Giao dịch có phần thận trọng một số cổ phiếu dẫn dắt
cũng tăng điểm nhưng mức tăng thấp. Đóng cửa HNX-
Index ghi được 0.25 điểm lên 65.58 điểm. Thanh
khoản tăng so với phiên trước là điểm tích cực với giá
trị đạt hơn 460 tỷ đồng. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng
lên phía trên là điểm tích cực ủng hộ xu thế tăng điểm.
Đồng thời STO và RSI cũng tăng mạnh trở lại tiếp đà
tăng phiên trước đó. Chỉ báo MACD tiếp tục nằm phía
trên đường tín hiệu là điểm tích cực nhưng chưa có sự
bứt phá ra khỏi đường này mà vẫn đi ngang phả ánh
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tuy chỉ số này ở
mức cao trong 1 tháng đổ lại đây, xu thế tăng điểm vẫn
được duy trì nhưng chưa thể có sự bứt phá. Trong
tuần giao dịch tới, HNX-Index sẽ tiến đến ngưỡng
kháng cự 67 điểm. 

67 điểm
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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

Vn-Index đã có phiên giao dịch cuối tuần bứt phá về điểm số ngoạn mục nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu lớn là
GAS, VNM, VIC và nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vn-Index chính thức đạt được mức giá cao nhất trong vòng 3
năm và vượt đỉnh ngày 31.5.2013. Kết thúc tuần bằng một thân nến trắng bao trọn nến đỏ ngày 31.5 đã xác
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Hầu hết cổ phiếu châu Á giảm điểm do yên tăng mạnh khiến các nhà đầu tư lo ngại về lợi nhuận kinh doanh.
Chiều nay (7/6) lúc 5h49' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 130,94
điểm. Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm sau khi yên tăng lên 96 JPY/USD khiến các nhà xuất khẩu Nhật
Bản thiệt hại nặng nề. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm nhẹ 0,21%. Trước đó chỉ số này hồi
phục tăng 1% sau khi Quỹ đầu tư hưu trí chính phủ Nhật Bản (GPIF) tuyên bố sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu
trong nước lên 12% so với với 11% hiện nay và giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Nhật Bản từ 67% xuống
60%. Chứng khoán Australia giảm hơn 1% xuống thấp nhất 4,5 tháng. Trong tuần này, chỉ số S&P/ASX 200
giảm 4% sau một loạt các báo cáo kinh tế đáng thất vọng. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc xuống thấp nhất 6 tuần
với cổ phiếu của Samsung giảm mạnh nhất hơn 6% do dự báo doanh số Galaxy S4 giảm. Chứng khoán
Trung Quốc giảm phiên thứ 6 liên tiếp xuống thấp nhất 3 tuần do các nhà đầu tư thận trọng với các báo cáo
kinh tế được công bố vào ngày mai.

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.

ợ g y g ộ g ọ g y
lập xu thế điều chỉnh ngắn hạn đã chấm dứt.

Giao dịch hưng phấn đã quay trở lại ngay ở những phút đầu phiên. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm cổ
phiếu đã có sức tăng tốt trong thời gian qua như PPC, VIP, KBC. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là điểm đến của
dòng tiền phiên nay, tiêu biểu vẫn là CTG – tiếp đà tăng phiên trước đó, EIB và VCB cũng có giao dịch rất tốt.
Dòng chứng khoán giao dịch cũng khá tích cực tiêu biểu là SSI và HCM. Điểm đặc biệt ở phiên nay là nhóm
cổ phiếu chứng khoán đã giao dịch tốt ngay từ những phút đầu với sức mua rất tốt đã tạo hiệu ứng sang BVS
trên sàn HNX. Tuy nhiên đóng góp vào tăng điểm phiên nay vẫn phải kể đến tăng giá của GAS, tiếp đến là
VNM và VIC. Nhìn chung phiên nay không có sự thay đổi nhiều về thanh khoản trên cả 2 sàn, Hose vẫn giữ
giá trị giao dịch hơn 1200 tỷ tương đương phiên trước. Bên HNX tăng so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn
trung bình của tuần trước đó. Sự phân hóa tiếp tục xảy ra với sự tăng giá tập trung phần lớn ở nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn và thanh khoản không thực sự cải thiện nhiều cho thấy tâm lý thận trọng còn bao trùm. Xét về
mặt kỹ thuật thì xu thế điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc, tuy nhiên yếu tố thanh khoản chưa thực sự ủng hộ xu
thế tăng điểm bền vững. Tuy nhiên khả năng trinh phục các ngưỡng kháng cự cao hơn sẽ được kỳ vọng trong
tuần tới nhờ sự hỗ trợ ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn Hose.

Kết thúc một tuần giao dịch thành công với cả 2 chỉ số khi tiếp tục chinh phục ngưỡng cao hơn tuần trước.
Tuy nhiên, thanh khoản trung bình sụt giảm so với tuần trước là yếu tố cần được xem xét. Vì vậy việc mua
vào nên chờ ở nhịp điều chỉnh của thị trường trong phiên hoặc trong tuần tới. Vì sự phân hóa tiếp tục xảy ra
và việc mua vào không được giá tốt sẽ không đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. 

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.




