
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 12/06, WB dự báo tăng
trưởng GDP 2013 của Việt Nam đạt 5.3%, thấp hơn so mức ước tính 5.5% trong báo
cáo tháng 1/2013 nhưng cao hơn mức tăng trưởng 5.2% trong năm 2012. WB còn dự
báo tăng trưởng GDP năm 2014 và 2015 của Việt Nam đạt 5.4%, thấp hơn so mức
ước tính công bố hồi tháng 1/2013 lần lượt là 5.7% và 6%; cán cân tài khoản vãng lai
của Việt Nam tăng trưởng 5.6% trong năm nay trước khi suy yếu còn 3.3% trong năm
2014 và 1% trong năm 2015. Trong báo cáo tháng 1/2013, WB dự báo cán cân tài
khoản vãng lai của Việt Nam tăng lần lượt 1.3%, 0.9% và 0.7% trong năm 2013, 2014
và 2015

Sau những màn phát hành cổ phiếu ESOP thành công
của nhiều DN. Rất nhiều đại gia trên sàn chứng khoán ồ
ạt tung ra các chương trình tương tự với mục đích tăng
vốn, tăng lợi cho cổ đông và giữ chân người lao động.
FPT) vừa phát hành 1,35 triệu cổ phiếu ESOP cho 89 cán
bộ công nhân viên có thành tích đóng góp trong năm
2012. Masan thực hiện bán cho 28 nhân viên Masan với
số lượng gần 18 triệu cổ phiếu…

Kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), chuyển khẩu, kho ngoại quan, kinh doanh vận tải
hàng hóa từng được ví như một trong những “nồi cơm” của tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh
than và du lịch Thế nhưng 5 tháng đầu năm 2013 lượng hàng hóa TNTX qua biên

CTCP Thủy điện Thác Bà thông qua kế hoạch 2013 với
tổng doanh thu 224 tỷ đồng, LNTT 84.8 tỷ đồng, LNST là
74 tỷ đồng giảm 42% so năm trước Cổ tức ở mức

Sức mua ôtô đang cho thấy đà hồi phục mạnh mẽ với lần thứ 4 liên tiếp đạt sản lượng
bán hàng tháng sau vượt tháng trước. Tổng sản lượng bán hàng ôtô trên toàn thị
trường tháng 5/2013 đạt 9.731 xe, tăng 11% so với tháng liền trước và tăng 42% so
với cùng kỳ năm ngoái. Với đà hồi phục trong 4 tháng vừa qua, tổng sản lượng bán
hàng ôtô trên toàn thị trường đạt 40.145 xe, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản
lượng bán hàng ôtô tháng 5 cũng cho thấy một sự khác biệt đáng kể giữa xe lắp ráp
trong nước đạt 7.478 chiếc (chỉ tăng thêm 1% so với tháng 4) và xe nhập khẩu nguyên
chiếc đạt 2.253 chiếc (tăng đến 61%).

Thị trường ôtô tháng 5 hồi phục mạnh

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2013Buộc Tập đoàn Mai Linh trả nợ hơn 60 tỷ đồng

Chủ tịch Quảng Ninh lo hỏng “nồi cơm“ tạm nhập tái xuất

Đại gia đua nhau chơi ESOP

TBC: Kế hoạch lãi giảm 42%, cổ tức 10.5%

Chính thức vướng vào nợ nần BHXH từ đầu năm 2012,
đến nay một loạt Cty “con” của Mai Linh trên địa bàn
TP.HCM đã để tổng số nợ BHXH, BHYT của người lao
động (NLĐ) lên hơn 60 tỉ đồng. Cụ thể, Cty CP Taxi Mai
Linh miền Nam nợ hơn 16,2 tỉ đồng; Cty TNHH Chợ lớn
Taxi nợ hơn 15 tỉ đồng; Cty TNHH Gia Định Taxi nợ hơn
2 tỉ đồng; Cty TNHH Sài Gòn Taxi nợ trên 4,6 tỉ đồng; Cty
TNHH Deluxe nợ hơn 14,4 tỉ đồng.
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Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) giữ nguyên mức lãi suất 2.5% tại cuộc họp
chính sách ngày thứ Năm, khớp với quan điểm chung của các nhà phân tích rằng việc
hạ lãi suất trong tháng 5 vừa qua là lần cuối cùng BoK cắt giảm lãi suất trong năm nay
do nền kinh tế Hàn Quốc đang phục hồi. Hiện lạm phát của Hàn Quốc đang thấp hơn
so mức thấp nhất trong phạm vi mục tiêu của BoK và nền kinh tế đang tăng trưởng
chậm hơn nhiều so với xu hướng dài hạn.

Những thông tin xung quanh gói nới lỏng tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản khiến yên tăng vọt
kéo theo sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán. Yên tăng 1,1% lên 94,99
yên/USD sau khi chạm 94,89 yên/USD, cao nhất kể từ ngày 4/4 vừa qua. Trong khi đó,
chứng khoán tiếp tục lao dốc sau khi BOJ hôm đầu tuần cho biết giữ nguyên chính
sách tiền tệ, không bổ sung thêm bất cứ kích thích nào. Chỉ số Nikkei 225 lao dốc
6,4%, xuống còn 12.445,38 điểm. Đây là lần thứ 3 chỉ số này lao dốc hơn 5% kể từ đầu
tháng đến nay.  
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90% doanh nghiệp không tiếp cận được vốn ưu đãiTBC đặt mục tiêu cổ tức năm 2013 là 10,5%

than và du lịch. Thế nhưng, 5 tháng đầu năm 2013, lượng hàng hóa TNTX qua biên
giới tỉnh Quảng Ninh ước giảm đến 70% so với cùng kỳ năm 2012. Nguyên nhân chủ
yếu là do chính sách quản lý nước bạn có nhiều thay đổi. Chính sách quản lý của nước
ta cũng có sự điều chỉnh, đã tác động tiêu cực đến hoạt động tạm nhập, tái xuất,
chuyển khẩu, kho ngoại quan. Hệ lụy là, hàng loạt kho bãi, bến cảng, phương tiện hoạt
động chỉ đạt 50% công suất. Thu ngân sách của địa phương giảm tới 62% so với trước.

74 tỷ đồng, giảm 42% so năm trước. Cổ tức ở mức
10.5%. Các chỉ tiêu khác như sản lượng điện sản xuất
365 triệu kwh, điện thương phẩm 359.6 triệu kwh. Được
biết, năm 2012 lợi nhuận sau thuế của TBC ở mức 127.7
tỷ đồng. Cổ tức thanh toán cho cổ đông là 108 tỷ đồng.
Tiền lương của HĐQT, TGĐ và BKS là 1.6 tỷ đồng. 

Năm 2012, doanh thu thuần của TBC đạt 254.8 tỷ đồng,
LNTT đạt 139 tỷ đồng, LNST đạt 127,7 tỷ đồng. Cổ tức
thanh toán cho cổ đông là 17%, tổng giá trị thanh toán đạt
107,9 tỷ đồng. Năm 2013, TBC đặt mục tiêu sản xuất
được 365 triệu KWh điện, doanh thu 223 tỷ đồng, lợi
nhuận sau thuế gần 74 tỷ đồng, cổ tức 10,5%. Giá bán
điện năm nay là 573,63 đồng/KWh. Dự kiến, năm 2013,
mức chi trả thù lao của HĐQT và BKS là 978 triệu đồng.

+/-

-467.62

Những năm gần đây, doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có những bước phát triển không
ngừng, chiếm 97% tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập, đóng góp cho ngân sách
nhà nước bình quân mỗi năm tăng 45,4%. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra 10.120
doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê tiến hành tháng 4/2012 cho thấy, khoảng 90%
doanh nghiệp cho biết họ không thể tiếp cận được với vốn ưu đãi theo các chủ trương,
chính sách đã ban hành. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai đề án giúp doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các chính sách trợ giúp với tổng kinh phí 1.847 tỷ đồng. 

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h40 ngày13/06/2013) Trang 1
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VN-Index giảm 3,15 điểm (-0,61%) xuống 515,09 điểm, khối lượng
giao dịch giảm 11,4% (hơn 8 triệu đơn vị) so với phiên hôm qua và
đạt 62,54 triệu đơn vị, tương ứng trị giá 1.085,16 tỷ đồng. Trong đó
giao dịch thỏa thuận đạt 1,87 triệu đơn vị, trị giá 54,72 tỷ đồng. Các
mã ngành ngân hàng như CTG, EIB, MBB đều giảm điểm, STB và
VCB giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt 100 đồng (0,6%) lên
17.100 đồng/CP và 400 đồng (1,3%) lên 30.9000 đồng/CP. Toàn sàn
HOSE có 113 mã giảm, 94 mã tăng và 81 mã đứng giá, trong đó
nhóm VN30 có 10 mã tăng, 15 mã giảm và 5 mã đứng giá, đóng cửa,
VN30 – Index giảm 3,6 điểm (-0,63%) xuống 571,79 điểm. Một vài cổ
phiếu nhỏ và vừa tăng kịch trần với lượng dư mua trần còn khá lớn
như BGM (dư mua trần 206.230 cổ phiếu), BSI (dư mua trần 130.390
cổ phiếu), GSP (dư mua trần 101.220 cổ phiếu). ITA là cổ phiếu
thanh khoản tốt nhất sàn HOSE với khối lượng khớp lệnh đạt trên 4,3
triệu đơn vị. Tiếp đó, các cổ phiếu có khối lượng khớp trên 2 triệu
đơn vị gồm HQC (2,83 triệu đơn vị), SBT (2,12 triệu đơn vị), REE
(2 1 triệu đơn vị)

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trên sàn HNX, lực đỡ từ nhóm HNX30 và một số mã nhỏ tăng trần
giúp chỉ số HNX-Index quay đầu tăng điểm. Đóng cửa, HNX-Index
tăng 0,32 điểm (+0,49%), lên mức 65,64 điểmvới khối lượng giao
dịch đạt 54,54 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 621,47 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 15,97 triệu đơn vị, trị giá 262,66 tỷ
đồng. Riêng ACB thỏa thuận 13,76 triệu đơn vị, trị giá 220,13 tỷ đồng
và VCS thỏa thuận 1,225 triệu đơn vị, trị giá 9,8 tỷ đồng. THV, GTL
tăng trần, một số cổ phiếu trong nhóm HNX30 tăng giá như SHB,
PVS, KLS, VCG, BVS, NVB…nhưng chỉ tăng 100 đồng, SCR tăng
300 đồng (3,8%), DBC tăng 700 đồng (3,17%) nhờ khối ngoại mua
ròng hơn 120 nghìn, NTP tăng 2.100 đồng (4,1%). Còn PVX, VND,
PVC,… quay về mốc tham chiếu. Toàn sàn HNX có 113 mã tăng, 74
mã giảm và 201 mã đứng giá, trong đó, nhóm HNX30 có 10 mã tăng,
4 mã giảm và 16 mã đứng giá, HNX30-Index tăng 1 điểm (0,79%) lên
126,63 điểm.SHB là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX đạt
6,54 triệu đơn vị. 
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại hôm nay giao dịch khá tích cực khi mua vào
71 mã với khối lượng 4,96 triệu đơn vị tại HOSE. Trong đó, họ mua
vào nhiều nhất SBT 1,46 triệu đơn vị, HPG 495.320 đơn vị. Bên
HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 44 mã với khối lượng
1.983.300 đơn vị và bán ra 36 mã với khối lượng 1.223.240 đơn vị.
Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là VND với 1,15 triệu đơn vị, trong
khi bán ra mạnh nhất là SQC với 474.000 đơn vị.

1,983,300

65.64

Trang 2

7,041,159 1,223,240BÁN



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp, Vn-Index tiếp cận
ngưỡng 510 điểm trong phiên hôm nay. Đóng cửa, Vn-
Index để mất 3.15 điểm xuống 515.09 điểm. Thanh
khoản không thay đổi so với phiên trước với giá trị
giao dịch đạt hơn 1000 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn tiếp tục là đối tượng bị bán mạnh. Nhìn chung
không thấy tâm lý hoảng loạn. Các chỉ báo kỹ thuật đã
cho tín tiêu cực khi MACD bắt đầu cắt xuống dưới
đường tín hiệu cho tín hiệu bán. Bên cạnh đó các chỉ
báo RSI và STO cũng tiếp tục giảm mạnh ủng hộ xu
thế điều chỉnh. Dải Bollinger co lại với dải trên ở
ngưỡng 530 điểm và dải dưới ở ngưỡng 490 điểm. Ở
thời điểm hiện tại, đường giá vẫn duy trì phía trên
đường trung bình động MA(50) vì vậy xu thế tăng
điểm trung hạn vẫn duy trì. Tạm thời ngưỡng 510
điểm là dải giữa của Bollinger có tác dụng nâng đỡ
đường giá. Trong phiên cuối tuần, đường giá sẽ vận
động quanh ngưỡng 510 điểm với cơ hội phục hồi cao.
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Diễn biến lình xình theo xu hướng đi ngang, HNX-
Index lấy lại được sắc xanh ở những phút cuối, ghi
được 0.32 điểm lên 65.64 điểm. Thanh khoản sụt
giảm nhẹ so với phiên trước. Nhìn chung giao dịch
thận trọng và dao động với biên độ hẹp. Các chỉ báo
kỹ thuật cho tín hiệu đi ngang khi MACD vẫn đi ngang
cùng đường tín hiệu, bên cạnh đó dải Bollinger có tín
hiệu co lại ủng hộ xu thế đi ngang. Một loạt các chỉ
báo RSI và MFI vận động hẹp cùng với STO giảm ra
khỏi vùng quá mua cho thấy dòng tiền có dấu hiệu rút
ra khỏi thị trường. 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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Đà bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến Vn-Index tiếp tục có phiên sụt giảm thứ 4 liên tiếp, tiến
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World Bank hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới 2013-2014 khiến chứng khoán toàn cầu giảm mạnh. Lúc
8h18’ hôm nay 13/6 theo giờ London, chỉ số MSCI toàn cầu giảm 0,8% - giảm ngày thứ 3 liên tiếp, trong khi
MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 2,5%, MSCI thị trường mới nổi giảm 1,9%. Chứng khoán toàn cầu tiếp
tục đà giảm khi Ngân hàng thế giới (World Bank) ngày 12/6 hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Theo đó,
kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng khoảng 2,2% trong năm nay, thấp hơn dự báo 2,4% đưa ra hồi tháng 1 và
thấp hơn mức tăng trưởng 2,3% năm 2012. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2014 sẽ khoảng 3%, thấp hơn dự
báo 3,1% đưa ra trước đó. Phiên giảm này tiếp đà giảm sau khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết 
định giữ nguyên chính sách tiền tệ, không đưa thêm kích thích bất chấp những biến động gần đây của thị
trường chứng khoán và trái phiếu trong nước. Kể từ ngày 22/5 khi chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed)
tuyên bố có thể giảm nới lỏng tiền tệ vào cuối năm, đến nay, vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu bốc
hơi khoảng 2,5 nghìn tỷ USD. Dòng tiền bắt đầu rút khỏi các thị trường chứng khoán vốn được coi là tăng tốt
nhất thế giới ở Đông Nam Á. Kể từ đầu tháng 6, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục 2,7 tỷ USD trên 3
sàn chứng khoán gồm Indonesia, Philippines và Thái Lan, đánh dấu mức rút ròng 8 ngày nhiều nhất kể từ
năm 1999.

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.

Đà bán mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến Vn Index tiếp tục có phiên sụt giảm thứ 4 liên tiếp, tiến
sát đến ngưỡng 510 điểm. Tuy nhiên không thấy sự hoảng loạn ở phiên giảm điểm này là điểm tích cực cho
xu thế hiện tại. Lực cầu bắt đáy đã giúp Vn-Index đóng cửa không phải ở mức điểm thấp nhất trong phiên,
lên 515.09 điểm so với mức thấp nhất là 509.79 điểm. 

Phiên hôm nay có thể đánh giá tiếp tục là một phiên cơ cấu danh mục của ETF với các mã trong danh mục bị
loại là VIC, MSN, BVH, GAS bị bán ròng nhiều nhất, đặc biệt việc giảm xuống gần sàn của MSN. Sự sụt giảm
đồng thời ở những mã lớn này đã khiến chỉ số sụt giảm mạnh trong phiên, có lúc chỉ số để mất tới hơn 7
điểm với biến động trong phiên khoảng hơn 10 điểm. Sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, đã thấy lực cầu
quay trở lại khi chỉ số tiếp cận ngưỡng hỗ trợ. Nhìn chung biến động phiên nay chủ yếu xuất hiện tiêu cực ở
nhóm Vn30 – là đối tượng bị khối ngoại bán, tuy nhiên lực bán không phải quá lớn, giá trị bán ròng chỉ đạt
hơn 70 tỷ đồng, trong đó rổ Vn30 là 40.6 tỷ đồng. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu còn lại chủ yếu vận động quanh
giá tham chiếu với sức cầu ở giá thấp khá lớn và lực cung không còn mạnh. Bên Hose giao dịch thận trọng
và có lẽ phải chờ sau đợt review của ETF thị trường mới lấy lại cân bằng. Điểm sáng hôm nay có lẽ đến từ
sàn HNX khi lực cầu đẩy mạnh vào cuối phiên đã giúp chỉ số phục hồi lên mức cao nhất trong phiên. Công
lớn lại đến từ nhóm đầu cơ như BVS, SCR, KLS, VND; bên cạnh đó là giao dịch tích cực ở các mã SHB,
PVS, NTP. Thông thường, khi bên Hose suy yếu thì đà bán gia tăng bên sàn HNX, tuy nhiên lần này có vẻ
khác biệt. HNX-Index chủ yếu vận động khá hẹp quanh ngưỡng 65 điểm trong nhiều phiên gần đây, có lẻ là
nhà đầu tư vẫn dừng lại nghe ngóng xu thế bên Hose khi mà xu thế hiện tại chưa bị xấu đi.

Vn-Index vẫn duy trì phía trên đường MA(50) là điểm tích cực cho xu thế trên sàn này, ngưỡng 510 điểm có
thể kỳ vọng sự phục hồi của chỉ số và lực cầu bắt đáy tăng lên. Bên sàn HNX kỳ vọng sự quay lại của dòng
tiền đầu cơ trong phiên tới khi cuối phiên nay có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Giao dịch trên cả 2 sàn vẫn giằng
co và chưa có sự sụt giảm nào đáng kể diễn ra.  

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
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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.




