
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tổng cục Hải quan vẫn quyết truy thu khoảng 300 tỉ đồng
thuế những lô hàng tạm nhập tái xuất xăng dầu sai, trong
đó Petrolimex bị truy thu tới 170 tỉ đồng, PV Oil khoảng 66
tỉ đồng, Nam Việt cần nộp thêm khoảng 26 tỉ đồng còn
Tổng công ty xăng dầu Quân đội khoảng 19,7 tỉ đồng.
Việc ấn định và truy thu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu
trong trường hợp này là đúng quy định và chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ.
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Từ ngày 1/7, Hà Nội dự kiến tăng 5% giá điện nhằm bù đắp chi phí sản xuất điện. Vừa
qua, Bộ Công thương cũng công bố dự thảo quyết định về biểu giá điện. Theo đó, với
các ngành sản xuất, biểu giá bán lẻ điện mới cho cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110
kV sẽ tăng 2 - 7% so với biểu giá điện 2011. Dự thảo này cũng đưa ra bảng giá điện
riêng cho ngành sản xuất sắt, thép, xi măng (thay vì áp dụng cùng một giá điện với các
ngành sản xuất khác). Giá điện riêng này cao hơn giá điện của các ngành sản xuất từ
2%-16% tùy cấp điện áp và giờ tiêu thụ. 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 ...

Hà Nội dự kiến tăng 5% giá điện từ 1/7

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hơn 32.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 5 thángPetrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng

Lâm Đồng sẽ loại bỏ 42 dự án thủy điện hiệu quả thấp

FCM và FCN cung cấp và thi công móng cọc dự án 3,2
tỷ USD

Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ Vinachem

Theo số liệu từ Cục quản lý lao động ngoài nước, tổng số lao động Việt Nam đi làm
việc ở nước ngoài 5 tháng đầu năm 2013 là 32.226 lao động. Số liệu tổng hợp từ báo
cáo của các doanh nghiệp cho thấy, tổng số lao động đi làm việc trong tháng 5 năm
2013 là 6.312 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan chiếm tỷ lệ lớn nhất với 3.296
lao động, Nhật Bản 618 lao động, Hàn Quốc 480 lao động. Ngoài ra, xuất khẩu lao
động sang Malaysia có 521 lao động, UAE 51 lao động, Libya 57 lao động, Campuchia
445 lao động, Lào 534 lao động, Macao 165 lao động và các thị trường khác là 135 lao
động.

FCN cùng với FCM đã thực hiện Hợp đồng giai đoạn 1
với 60% khối lượng cọc móng cho dự án nhà máy Sam
Sung tại Thái Nguyên. Dự án này sẽ mang lại phần lớn
doanh thu và dòng tiền cho FCM và FCN trong giai đoạn
năm 2013 – 2015. Nhà máy Samsung Thái Nguyên
(SEVT) khởi công ngày 25/3/2013 với mức đầu tư lên tới
3,2 tỷ USD trong đó dự kiến tổng vốn đầu tư cho hạng
mục nền móng là 1.500 tỷ VND.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ loại bỏ 42 trong tổng số 79 dự án thủy điện nhỏ của
tỉ h Lâ Đồ khỏi h h hát t iể thủ điệ t ê đị bà T ố đó ó 21

Bộ Công thương đang soạn thảo Dự thảo nghị định điều
lệ tổ hứ à h t độ ủ Tậ đ à hó hất Việt N
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Giá sữa tăng 3 lần trong quý I, 1 lần đầu tháng 4 và gần nhất là hôm qua hãng Abbott
thông báo mức giá mới cao hơn cho đại lý. Quý I, giá sữa đã được điều chỉnh 3 lần liên
tiếp. Không chỉ sữa ngoại mà ngay cả sữa nội cũng được áp giá mới. Giá chênh lệch
giữa mỗi lần tăng từ 7-10%, thậm chí có loại tăng 13-15%. Đầu tháng 4, thị trường sữa
lại đón nhận đợt tăng giá mới của các hãng sữa ngoại với việc nhãn hiệu sữa Nestle
tăng thêm từ 8-9% tùy loại. Sữa Physiolac cũng tăng giá 15%. chỉ trong vòng chưa đầy
6 tháng, các nhãn sữa đã có sự điều chỉnh giá tăng tới 5 lần do giá nguyên liệu đầu vào
tăng, thay đổi kiểu dáng, mẫu mã, nguyên liệu bột sữa thế giới tăng…

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,122.02

Giá sữa tăng 5 lần trong 6 thángDIH dự kiến bán 94.100 cổ phiếu quỹ

tỉnh Lâm Đồng ra khỏi quy hoạch phát triển thủy điện trên địa bàn. Trong số đó, có 21
dự án do UBND tỉnh trực tiếp loại bỏ và 21 dự án do Bộ Công Thương loại bỏ. Ngoài
ra, tỉnh cũng đề nghị cần tiếp tục rà soát 6 dự án và tạm dừng 4 dự án. Toàn tỉnh có 79
dự án với tổng công suất lắp máy trên 600MW, trên 8 lưu vực sông Đa Dâng, Đa Nhim,
Krông Nô, Đạ Huoai, La Ngà, Đồng Nai, Lũy, Quao. Đến nay mới chỉ có 37 dự án đã
thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư, trong đó 8 dự án đã hoàn thành đưa vào sử
dụng với tổng công suất lắp máy 101MW.

lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn hóa chất Việt Nam
(Vinachem) là công ty mẹ trong Tập đoàn công nghiệp
hóa chất Việt Nam, trong đó Nhà nước sở hữu 100% vốn
điều lệ. Khoản vốn điều lệ này do Thủ tướng Chính phủ
quyết định theo đề nghị của Bộ công thương và thẩm định
của Bộ tài chính. Ngành nghề kinh doanh chính là sản
xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...

CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An công bố nghị
quyết Hội đồng quản trị về việc bán cổ phiếu quỹ.Theo đó,
DIH phê duyệt việc bán 94.100 cổ phiếu quỹ theo đề xuất
của Ban điều hành. Thời gian bán dự kiến giao Tổng giám
đốc chọn thời điểm thích hợp. Giá khớp lệnh được thực
hiện từ 16.000 – 20.000 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng
khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi
nhánh Đà Nẵng là đơn vị thực hiện giao dịch.
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Fed khó bỏ QE3 vì cú sốc tài chính từ thị trường mới nổi

-2.41

11.98 3,822.54

Yên tăng vọt khiến chứng khoán Nhật Bản lao dốc

Cú sốc thị trường tiền tệ mới nổi do bốc hơi nguồn vốn sẽ khiến Fed khó quyết định khi
nào giảm tốc độ in tiền. Một thập kỷ trở lại đây, các nền kinh tế mới nổi đã hút hàng
nghìn tỷ USD từ các khoản đầu tư của phương Tây, Trung Quốc thì nổ lên thành đầu
tàu kinh tế thế giới và dẫn đến hình thành một “siêu chu kỳ” hàng hóa. Nhờ mua vào
USD, euro, và các tiền tệ khác để ngăn nội tệ tăng giá quá nhanh do nới lỏng tiền tệ
của phương Tây, dự trữ ngoại hối của NHTW các nước mới nổi tăng lên 7,2 nghìn tỷ
USD, khoảng 8 nghìn tỷ USD vốn tư nhân chảy vào các thị trường mới nổi từ 2004.

Yên tăng mạnh nhất 3 năm sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên
chính sách tiền tệ, không đưa thêm kích thích mới. Thông tin này cũng khiến thị trường
chứng khoán Nhật Bản lao dốc ngay khi mở cửa. Chỉ số Nikkei giảm 2,1% xuống
13.045 điểm trong khi Topix giảm 2,4%. Trong vòng 1 tháng qua, yên tăng 5,9% và là
đồng tiền tăng mạnh nhất trong số 10 đồng tiền thị trường phát triển được Bloomberg
theo dõi. USD giảm 0,3% trong khi euro tăng 2,5%. Tuy nhiên, kể từ đầu năm, do chính
sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản, yên vẫn giảm 7,9%.

(Cập nhật 17h20 ngày12/06/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1



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
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VN-Index giảm 3,71 điểm (-0,71%), xuống 518,24 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 70,56 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.074,71
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,66 triệu đơn vị, trị giá
46,46 tỷ đồng. Riêng PTL thỏa thuận 5 triệu cổ phiếu với giá sàn
2.900 đồng/CP, tổng giá trị tương ứng 14,5 tỷ đồng (chiếm hơn 95%
tổng khối lượng giao dịch). Cả sàn có 102 mã tăng, 92 mã giảm và
90 mã đứng giá. Trong đó, nhóm VN30 có 6 mã tăng, 21 mã giảm và
5 mã đứng giá. Đóng cửa, VN30-Index giảm 5,76 điểm (-0,99%),
xuống 575,39 điểm. Trong nhóm bluechip, PVD là mã giảm mạnh
nhất khi giảm 1.700 đồng (-3,41%) xuống 49.800 đồng/CP, MSN
giảm 3.000 đồng (-2,86%) xuống 105.000 đồng/cổ phiếu, VNM và
BVH cùng giảm 1.000 đồng/CP. Trong khi đó, BMP là mã tăng mạnh
nhất với mức tăng trần 5.500 đồng (+6,59%), lên 89.000 đồng/cổ
phiếu, SBT tăng 700 đồng (+4,6%), lên 15.200 đồng/cổ phiếu.Vị trí
thanh khoản vẫn giữ nguyên với ITA và HAG dẫn đầu với khối lượng
giao dịch lần lượt đạt 5,4 triệu đơn vị và 3,46 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 93 mã với tổng khối
lượng hơn 4,3 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất SBT đạt
849.240 đơn vị, HPG đạt 356.840 đơn vị. Bên HNX, nhà đầu tư nước
ngoài mua vào 1.525.000 đơn vị và bán ra 1.351.230 đơn vị. Trong
đó, họ mua vào nhiều nhất là VND với 1,17 triệu đơn vị, trong khi bán
ra mạnh nhất là KLS với 360.000 đơn vị.

1,525,000

65.32

13 054 720 1 351 230

4,338,350

BÁN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

Mặc dù sắc xanh chiếm chủ đạo trên bảng điện tử với 105 mã tăng,
76 mã giảm và 207 mã đứng giá, nhưng do có nhiều bluechip giảm
giá khiến HNX-Index không thể vượt qua mốc tham chiếu. Kết thúc
phiên, HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,26%), xuống 65,32 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch 41,19 triệu đơn vị, tương đương giá trị 360,8 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không có nhiều thay đổi khi chỉ
đóng góp thêm hơn 3 tỷ đồng vào phiên chiều, nâng tổng giá trị lên
hơn 4 tỷ đồng. Với 10 mã tăng, 9 mã giảm và 11 mã đứng giá. Chốt
phiên, HNX30-Index giảm 0,16 điểm (-0,13%), xuống 125,63 điểm.
Trong đó, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là NTP tăng 2.300 đồng
(4,63%) lên 49.700 đồng/CP, DBC tăng 1.900 đồng (8,88%) lên mức
giá trần 21.400 đồng/CP, PVV tăng 300 đồng (7,5%) lên kịch trần
4.000 đồng/CP, trong khi đó giảm mạnh nhất là PVS giảm 600 đồng (-
3,5%) xuống 17.200 đồng/CP. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất
trên sàn HNX gồm SHB (4,72 triệu đơn vị), PVS (4,53 triệu đơn vị),
PVX (4 03 triệu đơn vị) SCR (3 22 triệu đơn vị) VCG (2 47 triệu đơn

13,054,720 1,351,230BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Lệnh đặt bán của khối ngoại ở những phút cuối ATC
lại khiến Vn-Index chứng kiến sự sụt giảm sau khi lấy
cân bằng trong cả phiên buổi sáng. Đóng cửa, Vn-
Index để mất mốc 520 điểm, giảm 3.71 điểm xuống
518.24 điểm. Ba phiên giảm điểm liên tiếp đã khiến
các chỉ báo sụt giảm đáng kể. RSI và STO tiếp tục
giảm mạnh. Chỉ báo MFI vận động khá hẹp cho thấy
dòng tiền chưa có dấu hiệu thay đổi. Cùng với đó
đường MSCD vẫn đi ngang cùng đường tín hiệu và có
dấu hiệu cắt xuống dưới là tín hiệu không tích cực và
xu thế giằng co vẫn duy trì. Dải Bollinger bắt đầu có
dấu hiệu co lại cho thấy khả năng thị trường tiếp tục
giằng co. Ở thời điểm này, ngưỡng hỗ trợ gần với Vn-
Index là ngưỡng 510 điểm nếu sự sụt giảm còn tiếp
tục trong phiên tới. Tuy nhiên khả năng test lại
ngưỡng 520 điểm trong phiên kết tiếp.

NHẬN ĐỊNH  

495 điểm

522 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh 470 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

Giao dịch vẫn giằng co với biên độ hẹp và không cho
xu thế rõ ràng trong phiên. Đường giá vận động chủ
yêu dưới giá tham chiếu là đặc điểm của sàn này
phiên hôm nay. HNX-Index vẫn giữ được mốc 65 điểm
ở những phút cuối, đóng cửa ở mốc 65.32 điểm.
Thanh khoản không thay đổi so với phiên trước.
Đường MACD tiếp tục đi ngang cùng với đường tín
hiệu, bên cạnh đó RSI sau khi tiến đến ngưỡng 70 đã
quay đầu giảm nhẹ. Dải Bollinger mở rộng lên phía
trên là điểm tích cực ủng hộ thị trường, tuy nhiên tốc
độ mở lên khá hẹp cho thấy xu thế tăng điểm không
thực sự mạnh mẽ. Ở thời điểm hiện tại, ngưỡng hỗ
trợ của HNX-Index là ngưỡng 63 điểm, và trong phiên
tới, đường giá sẽ dao động quanh ngưỡng 65 điểm
với thanh khoản duy trì thấp. 

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:

Chứng khoán châu Á giảm cùng với đà bán tháo trên thị trường toàn cầu do nhà đầu tư thất vọng với chính
sách kích thích kinh tế của Nhật Bản. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 131,43 điểm
lúc 5h22' chiều nay theo giờ Tokyo. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan và
Philippines hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) không đưa ra thêm biện
pháp kích thích kinh tế nào tại cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 11/6 khiến nhà đầu tư thất vọng và bán tháo
cổ phiếu trên toàn cầu. Chứng khoán Mỹ và châu Âu đóng cửa với mức giảm khoảng 1%. Chỉ số Nikkei 225
của Nhật Bản giảm điểm, đóng cửa dưới mức 13.000 điểm do yên tiếp tục giảm xuống mức 97 yên/USD
khiến các cổ phiếu xuất khẩu và ngân hàng giảm mạnh. Thêm vào đó, số liệu ngày hôm nay cũng cho biết,
số đơn đặt hàng máy móc Nhật Bản giảm 8,8% trong tháng 4, giảm mạnh hơn so với mức dự báo 8,1% của
các chuyên gia. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc xuống thấp nhất 7 tuần. Căng thẳng chính trị giữa Hàn Quốc và
Triều Tiên tiếp tục leo thang cũng ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Chứng khoán Australia giảm điểm
sau khi giá dầu và kim loại giảm, dẫn đầu là các cổ phiếu năng lượng và tài chính.
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Giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp, Vn-Index để mất mốc 520 điểm, lùi xuống 518.24 điểm ở những phút cuối.
HNX-Index cũng đóng cửa với sắc đỏ nhưng vẫn duy trì trên mốc 65 điểm đứng tại 65 32 điểm Thanh

THỨ NĂM

13/06/2013
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  

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.

Khả năng thị trường giảm sâu sẽ khó xảy ra khi thông tin xấu không có và ảnh hưởng lần cơ cấu danh mục
của ETF đến giao dịch là không lớn. Vì vậy thị trường sẽ sớm tìm điểm cân bằng, ở thời điểm hiện tại,
ngưỡng 520 điểm đối với Vn-Index cần được test lại trong phiên kế tiếp, nếu không giữ được thì VN-Index
tiến về ngưỡng hỗ trợ 510 điểm. 

HNX-Index cũng đóng cửa với sắc đỏ nhưng vẫn duy trì trên mốc 65 điểm, đứng tại 65.32 điểm. Thanh
khoản trên 2 sàn nhìn chung không có sự thay đổi đáng kể.

Sàn Hose giao dịch ổn định với cung cầu khá cân bằng trong cả phiên sáng, có lúc cầu giá xanh còn khá
mạnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng cơ cấu danh mục của ETF mà các lệnh bán ATC lớn lại được tung ra rất
sớm khiến lực cầu cũng phải chùn lại, nhưng cũng người cầm cổ khá bình tĩnh và thanh khoản trong phiên 3
này cũng không tăng lên. Thực ra kiểu bán này gần đây lặp đi lặp lại nhiều lần trong các kỳ cơ cấu danh mục
của ETF nên tâm lý nhà đầu tư cũng khá bình tĩnh và không còn lo sợ như trước kia. Số lượng lớn trong
nhóm Vn30 là đối tượng bị bán mạnh với lệnh bán ATC lớn như VCB, STB, HPG, DPM. Thông kê giao dịch
của khối ngoại, trên HSX khối ngoại bán ròng 194.5 tỷ đồng thì bán ròng rổ Vn30 tới 146.7 tỷ đồng. Đây là
mức bán ròng lớn nhất trong một phiên qua các giao dịch khớp lệnh trên Hose kể từ giữa tháng 9 năm 2011.
Cường độ bán ròng lần này mạnh hơn các kỳ tái cơ cấu danh mục trước đó và là phiên bán ròng liên tục thứ
9. Tổng giá trị rút vốn ròng trong 9 phiên gần đây lên tới 688.8 tỷ đồng, không tính các giao dịch thỏa thuận.
Ở thời điểm ETF vẫn thực hiện cơ cấu danh mục, lực cầu đến từ khối ngoại không được kỳ vọng, đây là lý
do khiến thanh khoản sụt giảm cùng với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước thì sự phục hồi sớm
của thị trường sẽ chưa được xem xét đến. Thị trường còn tiếp tục giằng co đến phiên cuối tuần khi ETF thực
hiện cơ cấu danh mục xong và sẽ công bố danh mục.

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.
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