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LUT thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm
2012 với doanh thu 171,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4,2
tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,3 tỷ đồng. LUT sẽ trích
3,14 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2013, công ty
đặt kế hoạch doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế 10 tỷ đồng. Mục tiêu cổ tức cho năm tới là 5%. LUT
thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng
quản trị của bà Nguyễn Thị Hồng.
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Với chiều dài bờ biển hơn 3.000 km, Việt Nam có tiềm năng điện gió rất lớn. Ngân hàng
Thế giới đã tiến hành xây dựng bản đồ tiềm năng gió cho Việt Nam, kết quả cho thấy
tiềm năng năng lượng gió Việt Nam có thể hơn 500.000 MW. Hiện toàn bộ công suất
của toàn hệ thống điện Việt Nam khoảng 25.000 MW, bằng 1/20 tiềm năng điện gió.
Theo số liệu bản đồ năng lượng gió đã được lập, với tốc độ gió từ 6-7m/s và ở độ cao
từ 60-80 m, hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận có thể xây dựng nhiều trang trại gió với
tổng công suất lên đến 9.500 MW, gấp gần 4 lần Nhà máy thủy điện Sơn La. đến thời
điểm này, Việt Nam mới chỉ có 3 nhà máy điện gió đã phát điện thương mại.

Tiềm năng điện gió Việt Nam gấp 20 lần tổng công suất điện hiện tại

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dự báo tăng giá xăng làm tăng CPI khoảng 0,07%LUT thông qua kế hoạch LN 10 tỷ đồng năm 2013

Hơn 90 triệu USD nâng cấp đô thị khu vực ĐBSCL 

Ô tô Trường Hải nộp đơn xin giãn 1.200 tỷ đồng thuế

HSC dự báo doanh thu năm 2013 của PNJ đạt 7.650 tỷ
ồ

Hôm 14/6, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã đồng ý cho doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu đầu mối tăng giá bán xăng tối đa 426 đồng/lít và giá dầu diesel tối đa 221
đồng/lít. Sự thay đổi giá các mặt hàng trên sẽ tác động đến CPI thông qua các kênh
trực tiếp (các mặt hàng xăng dầu trong rổ hàng hóa CPI) và gián tiếp (các tác động
thông qua sản xuất). Các mô hình phân tích của NDHMoney cho thấy tổng tác động
khiến CPI tăng thêm khoảng 0,07% trong đó tác động tăng giá do tâm lý là không nhiều.
Cũng theo tính toán, những ngành chịu tác động mạnh nhất từ việc tăng giá xăng dầu là
vận tải hành khách và hàng hóa, đánh bắt thủy sản.

Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều
biến động theo chiều hướng suy giảm nghiêm trọng dẫn
tới doanh số thị trường xe ô tô các loại trong nước giảm
mạnh. Bộ đã chấp thuận đề nghị gia hạn nộp 1.200 tỷ đồng
tiền thuế nhập khẩu trong một năm, kể từ ngày 1/7 năm
nay đến 30/6/2014cho phép 4 công ty thành viên do CTCP
ô tô Trường Hải là chủ đầu tư và chính thức có văn bản
trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ có nguồn vốn đầu tư lớn nhất trong sáu
thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với số tiền là 90,4 triệu USD, trong đó
vốn vay tín dụng ODA của Ngân hàng Thế giới là 69 95 triệu USD vốn đối ứng từ ngân

5 tháng đầu năm, doanh thu công ty mẹ đạt 3.250 tỷ đồng,
tăng 10,5%. Kết quả này khá sát với dự báo của HSC và
đạt 42 5% dự báo doanh thu và 43 6% dự báo LNTT cả
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GDP 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 8.657 tỷ đồng, tăng trưởng 9,7%. Cùng kỳ 3 năm
trước đó là 2010, 2011 và 2012, GDP trên địa bàn tỉnh tăng trưởng lần lượt 11,5%;
10,5% và 10%. Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê Long An, khu vực nông lâm, thuỷ
sản 6 tháng qua đạt mức tăng trưởng 2,9%; trong khi khu vực công nghiệp xây dựng
tăng trưởng 13,9%, còn khu vực thương mại dịch vụ tăng 11,5%. Tổng mức bán lẻ
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 16.681 tỷ đồng
tăng 18,6% so cùng kỳ, đạt 47,9% so kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1,3
tỷ USD, tăng 16,4% so cùng kỳ, đạt 44,4% kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước thực
hiện 1,036 tỷ USD, tăng 7,8% so cùng kỳ, đạt 45,0% kế hoạch.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,070.18

GDP Long An 6 tháng đầu 2013 tăng trưởng 9,7%Hoàng Anh Gia Lai giảm tiền xây sân bay tại Lào

vốn vay tín dụng ODA của Ngân hàng Thế giới là 69,95 triệu USD, vốn đối ứng từ ngân
sách địa phương là 20,45 triệu USD tương đương 419 tỷ đồng. Tiểu dự án nâng cấp
đô thị thành phố Cần Thơ được thực hiện trên địa bàn 12 phường của bốn quận gồm
Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng và Ô Môn, với số người dân hưởng lợi trực tiếp là
45.000 người và gián tiếp gần 480.000 người. Mục tiêu của dự án là giảm nghèo, đẩy
mạnh tăng trưởng kinh tế ở các khu vực đô thị bằng việc cải thiện điều kiện sống...

đạt 42,5% dự báo doanh thu và 43,6% dự báo LNTT cả
năm. HSC dự báo doanh thu năm 2013 là 7.650 tỷ đồng
(tăng trưởng 14% và thấp hơn 3% so với kế hoạch của
côty) và lợi nhuận thuần là 228 tỷ đồng (giảm 9% và thấp
hơn 5% so với kế hoạch của cty). EPS dự phóng 2013 là
3.172đ; P/E dự phóng đạt 8,7 lần.

Sau khi lập quyết toán, khoản cho vay không thời hạn của
Hoàng Anh Gia Lai đối với Chính phủ Lào trị giá 80 triệu
USD giảm xuống còn 74 triệu USD để xây dựng sân bay
Nong-khang tại tỉnh Hủa- phăn. Sân bay Nong- khang do
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư và thi công, được
thiết kế có khả năng chứa máy bay cỡ lớn, loại từ 70 đến
100 chỗ ngồi, như ATR72 và FOK-KER70, hoặc máy bay
cùng cỡ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2015.
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Các đồng tiền châu Á tiếp tục bị bán tháo
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Trung Quốc và cuộc khủng hoảng thừa

Tiền tệ châu Á có thể coi là bị ảnh hưởng nhiều nhất khi dòng tiền nóng bắt đầu rút khỏi
khu vực này. Những đồng tiền bị ảnh hưởng mạnh nhất có rupiah của Indonesia, đô la
Úc. Đồng rupee của Ấn Độ xuống thấp kỷ lục 58,98 rupee/USD hôm thứ Ba tuần trước
và kết thúc tuần với tuần giảm thứ 6 liên tiếp trong khi đô la Úc giảm gần 10% từ mức
kỷ lục năm 1,059 đô la Úc/USD. NHTW Indonesia tuần trước bất ngờ tăng lãi suất để
ngăn đà mất giá của rupiah sau khi đồng tiền này xuống thấp nhất 4 năm so với USD.

Trung Quốc đối mặt với tình trạng dư thừa công suất ngày càng trầm trọng do trợ cấp
và quan niệm cố hữu của doanh nghiệp. Ngành năng lượng mặt trời chỉ là một trong
những ví dụ điển hình về tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc – nền kinh tế lớn
thứ 2 thế giới. Vấn đề này bắt nguồn từ các chính sách công nghiệp của Trung Quốc và
việc trợ cấp của chính phủ. Tình trạng dư thừa công suất ở các ngành của Trung Quốc
còn do quan niệm của doanh nghiệp rằng chính phủ nước này sẽ không bao giờ để
tăng trưởng kinh tế xuống dưới 8% hay 9%.

(Cập nhật 16h40 ngày17/06/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 10,51 điểm (-2,06%) xuống 498,52 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 75,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.400 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,5 triệu đơn vị, trị giá
126,77 tỷ đồng. Toàn sàn có 38 mã tăng, 193 mã giảm và 43 mã
đứng giá. Trong nhóm VN30 có 3 mã tăng, 2 mã đứng giá, 25 mã
giảm giá, chỉ số VN30-Index giảm 10,24 điểm (-1,82%), xuống 552,73
điểm. Kết thúc phiên giao dịch, ngoài MSN giữ được đà tăng, SBT và
PNJ cũng thành công trong nỗ lực tăng điểm trở lại. REE giảm 1.600
đồng/cp. Nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn cũng đồng loạt giảm
điểm, cụ thể GAS giảm 2000 đồng/cp, VNM giảm 5.000 đồng; VIC
giảm 1.000 đồng…Các mã có đà tăng mạnh thời gian vừa qua như
PET, PPC cũng có phiên giảm sàn. ITA đạt khối lượng giao dịch
khủng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 85 mã với tổng khối
lượng đạt 4,6 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu HPG, đạt gần 833.000 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 57
mã với khối lượng đạt gần 1,35 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào
nhiều nhất là cổ phiếu PVS đạt 378.800 đơn vị, đồng thời bán ra 21
mã với khối lượng gần 900.000 cổ phiếu. 
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Kết thúc phiên giao dịch, HNX-Index giảm 0,81 điểm (-1,23%), xuống
64,82 điểm. Tổng khối lượng giao dịch 54,18 triệu đơn vị, tương
đương trị giá 429,6 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt
698.542 cổ phiếu, trị giá 6,44 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 4 mã
tăng điểm, 5 đứng giá và 21 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm
2,65 điểm (-2,1%) xuống 123,57 điểm. Trong nhóm HNX30 có OCH
tăng trần nhưng không hãm bớt được đà giảm của thị trường, hiện
đang giao dịch tại mức giá 24.200 đồng/cp; khối lượng khớp được đạt
166.000 đơn vị. VCG và PVS vẫn giữ được sắc xanh đến hết phiên
với thanh khoản tương đối tốt. 2 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất
HNX là SHB (10 triệu); PVX (6,5 triệu). SCR, PVS và VCG cùng đạt
khối lượng giao dịch trên 3 triệu đơn vị.

9,703,370 897,732BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ BA

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tâm lý tiêu cực bao trùm toàn sàn phiên nay khi thông
tin giá xăng tăng bất ngờ đưa ra vào cuối tuần qua đã
góp phần đẩy nhanh hơn xu thế giảm điểm. Để mất
10.51 điểm vào cuối phiên, đóng cửa Vn-Index giảm
xuống 498.52 điểm. Ngưỡng 500 điểm bị đánh mất
một cách nhanh chóng. Trên biểu đồ kỹ thuật, đường
giá phiên nay đã chạm đường MA(50) – đường xác lập
xu thế trung hạn. Nếu trong phiên tới, đường giá xuyên
thủng đường MA(50) và nằm xuống dưới đường này
thì Vn-Index quay lại xu thế giảm điểm. Tuy nhiên tín
hiệu phục hồi đến từ chỉ báo STO khi đường này tiến
vào trong vùng quá bán, và khả năng cao sẽ sớm có
phục hồi trong phiên tới. MACD đã cắt hẳn xuống dưới
đường tín hiệu với khoảng cách với đường này gia
tăng nhanh chóng, bên cạnh đó RSI cũng lao dốc cho
tín hiệu giảm điểm ngắn hạn. Dải Bollinger thì có dấu
hiệu co lại cho thấy khả năng sẽ có giằng co tại
ngưỡng 498 điểm trước khi xác lập xu thế của thị
trường
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
550 điểmMạnh 470 điểm

510 điểm

Mạnh

Yếu

Giao dịch theo chiều hướng giảm dần về cuối phiên,
HNX-Index đóng cửa để mất 0.81 điểm xuống 64.82
điểm. Thanh khoản tăng lên trong phiên nay với mức
tăng hơn 43% cho thấy áp lực bán phiên nay là khá
lớn. Chỉ báo STO và RSI tiếp tục giảm điểm cho tín
hiệu điều chỉnh của thị trường. MACD chưa rõ xu thế
khi vẫn đi ngang cùng đường tín hiệu. Bên cạnh đó dải
Bollinger tiếp tục co hẹp lại cho khả năng giằng co còn
tiếp diễn. Đường MA(50) xác lập xu thế trung hạn có
xu thế hội tụ tại dải dưới của Bollinger tại ngưỡng 62
điểm. Dải giữa của Bollinger tại ngưỡng 63.4 điểm là
ngưỡng hỗ trợ yếu và không có tác dụng nâng đỡ
nhiều với đường giá ở thời điểm hiện tại. Xu thế đi
ngang trong ngắn hạn thể hiện khá rõ trong khi xu thế
tăng điểm trung hạn vẫn được duy trì. Trong tuần giao
dịch này, HNX-Index sẽ dao động trong khoảng với dải
dưới là ngưỡng 62 điểm và dải trên là 67 điểm. 

67 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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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:

Nhà đầu tư đang chờ đợi những tín hiệu từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Lúc 5h09' chiều nay
theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,2% lên 132,34 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật
Bản tăng mạnh, đóng cửa trên 13.000 điểm với cổ phiếu của nhà sản xuất xi măng Taiheiyo tăng 8,5% trong
khi cổ phiếu nhà sản xuất hoá chất Tokuyama tăng 16%. 
Chứng khoán Australia tăng điểm, đóng cửa tại 4825,90 điểm, chỉ thấp hơn mức cao nhất 7 ngày, dẫn đầu là
các cổ phiểu ngân hàng. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite giảm điểm. Các điều kiện thanh khoản
chặt chẽ ở Trung Quốc đè nặng tâm lý nhà đầu tư sau khi chính phủ Trung Quốc phát hành trái phiếu không
thành công tuần trước. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm, đóng cửa dưới mức 1.900 điểm do nhà đầu tư
vẫn lo ngại về vấn đề giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Cổ phiếu của các nhà sản xuất chíp điện tử giảm nhiều
nhất. Cuộc họp chính sách của Fed sẽ bắt đầu vào ngày mai và nhà đầu tư toàn cầu đang chờ đợi những
thông tin về chính sách kích thích kinh tế của Fed. 
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Tiếp nối đà giảm điểm tuần trước đó, VN-Index mở cửa phiên đầu tuần có một phiên giảm diểm mạnh sau khi
đón nhận thông tin giá xăng tăng ở cuối tuần vừa qua. Vn-Index để mất 10.51 điểm xuống 498.51 điểm,
tương tự HNX Index cũng để mất 0 81 điểm xuống 64 82 điểm Thanh khoản tăng trên 2 sàn
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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.

Ở thời điểm này, các đường giá vẫn trong xu thế tăng điểm trung hạn khi vẫn duy trì phía trên đường MA(50).
Hiện tại STO của Vn-Index đã đi vào vùng quá bán và chỉ số sẽ sớm có phục hồi ở ngưỡng này trong phiên
tới. Nếu đường Vn-Index phá vỡ ngưỡng MA(50) trong phiên tới thì khả năng áp lực bán sẽ gia tăng và Vn-
Index chính thức quay lại xu thế giảm điểm. 

tương tự HNX-Index cũng để mất 0.81 điểm xuống 64.82 điểm. Thanh khoản tăng trên 2 sàn.

Trang 4

Người cầm cổ phiên nay có vẻ quyết liệt hơn trong việc bán ra đặc biệt là nhóm cổ phiếu đã tăng nhiều trong
thời gian qua. Nhóm cổ phiếu Vn-30 vẫn là đối tượng bị bán mạnh khi chịu tác dụng lực cung từ cả khối ngoại
và khối nội. Vn30-Index để mất tới 10.24 điểm xuống 552.73 điểm, thanh khoản của nhóm này chiếm hơn một
nửa trên sàn này, đạt hơn 751 tỷ đồng. Vn-Index đã có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp và chưa có một nhịp
hồi nào đáng kể. Thông tin giá xăng tăng 400đ/lít ở cuối tuần trước đã tác động tiêu cực tới người cầm cổ,
bởi lẽ giá điện chưa có quyết định tăng chính thức nhưng giá xăng tăng làm tăng giá nguyên liệu đầu vào sẽ
là nhân tố thúc đẩy giá điện tăng trong một sớm một chiều. Khi tình hình kinh tế còn khó khăn, các doanh
nghiệp còn khó khăn trong đầu ra thì nay đầu vào lại tăng giá làm tăng chi phí của doanh nghiệp sẽ ảnh
hưởng đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Và nền kinh tế vẫn đi vào bế tắc. Người bán phiên nay
quyết liệt hơn một phần đến từ yếu tố kỹ thuật khi lo ngại khả năng Vn-Index bị phá vỡ xu thế tăng điểm trung
hạn. Và việc một loạt các mã lớn trong Vn30 bị giảm tỷ trọng trong danh mục của ETF cũng tác động đến chỉ
số và áp lực bán ở nhóm này. 

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.




