
Ngày 17/6/2013, Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng
nhà máy sản xuất sơn cao cấp tại KCN Bá Thiện II, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhà máy sơn
Nippon Vĩnh Phúc được xây dựng trên diện tích 60.000m2 với số vốn đầu tư 14 triệu
USD. Khi đi vào hoạt động dự kiến vào tháng 2/2014, nhà máy sẽ sản xuất các loại sơn
công nghiệp cho ô tô, xe máy, sơn cho ngành công nghiệp nặng, sơn theo đơn đặt
hàng, sơn gia dụng, sơn phủ tầu biển và sơn nhựa; giải quyết việc làm cho 500 lao
động. Công ty sơn Nippon được thành lập năm 1981 tại Nhật Bản, là một trong những
nhà sản xuất sơn hàng đầu trên thế giới, có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.

QNC đã quyết định giải thể 2 chi nhánh của công ty. Cụ
thể, nhà máy Xi măng Hà Tu kể từ ngày 1.6 do sản xuất
kinh doanh của nhà máy không hiệu quả và giải thế chi
nhánh Xí nghiệp xây dựng Uông Bí; Xí nghiệp xây dựng
Uông Bí sẽ chính thức giải thể kể từ ngày 30.6 để chuyển
đổi mô hình hoạt động thành CTCP thành viên, trong đó
CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh chiếm 51% VĐL. 

Thủ tướng đã đồng ý cho Viettel đầu tư sang Mỹ với tổng vốn hơn 33 triệu USD. Trong
tổng nguồn vốn này, Viettel sẽ góp 100.000 USD để thành lập công ty Viettel America.
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FCN đã đàm phán và chính thức được chấp thuận trở
thành nhà thầu cung cấp và thi công cọc bê tông dự ứng
l ử lý ó h d á S Thái N ê FCN

Tập đoàn Zarubezhneft của Nga hôm qua 18/6 cho biết sẽ chuyển giàn khoan từ Cuba
sang Việt Nam trong tuần này do hoạt động thăm dò dầu khí tại Cuba không mang lại
kết quả nào sau 6 tháng. Hoạt động khoan và thăm dò dầu ở Cuba của Zarubezhneft bị
đình chỉ do các biến cố địa chất không xác định. Ngoài ra, mùa mưa bão cũng đã bắt
đầu trên vùng biển của Cuba và sẽ kéo dài đến hết tháng 11, nên hoạt động thăm dò
lúc này là rất nguy hiểm. AIN cũng cho biết giàn khoan dầu của Zarubezhneft, với công
nghệ tiên tiến của Na Uy, sẽ bắt đầu khởi hành tới VN vào 20/5.

Nga chuyển giàn khoan dầu khí từ Cuba sang Việt Nam

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Sơn Nippon đầu tư 14 triệu USD xây nhà máy tại Vĩnh PhúcKAC: Thông qua kế hoạch lợi nhuận 15 tỷ đồng năm
2013

Viettel đầu tư 33 triệu USD sang Mỹ

Giải thể một nhà máy xi măng tại Quảng Ninh

FCN làm rõ thông tin liên quan đến dự án Samsung -
Thái Nguyên

Năm 2012, công ty chỉ đạt lợi nhuận 464 triệu đồng, toàn
bộ lợi nhuận năm 2012 giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh
cho công ty. KAC không hoàn thành kế hoạch doanh thu
lợi nhuận đã được đề ra, do vậy HĐQT đề nghị không chia
thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012. Kế hoạch kinh
doanh 2013 được đề ra khả quan hơn với 100 tỷ đồng
doanh thu thuần và 15 tỷ đồng LNST. Mức chi thù lao
HĐQT và BKS năm 2013 là 80 triệu đồng. 
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NHẬN ĐỊNH  

CPI 4 tháng đầu năm nay của Mỹ không bao gồm giá lương thực và năng lượng tăng
1,1%, thấp nhất kể từ khi Fed bắt đầu thu thập dữ liệu năm 1960. Với lạm phát vẫn
dưới mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp 7,6%, Fed vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ
đảm bảo ổn định giá và số người có việc làm đạt mức tối đa. Fed sẽ cam kết tiếp tục
chương trình mua trái phiếu kỷ lục, gạt đi lo ngại bảng cân đối kế toán của Fed phình to
có thể làm tăng kỳ vọng lạm phát hoặc gây gián đoạn thị trường. Lạm phát của Mỹ sẽ
tăng lên 1,3% trong quý III và 1,5% trong quý IV.

Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda cho biết, gói nới lỏng tiền tệ công bố hồi tháng 4 cụ
thể là tăng gấp đôi cung tiền cho nền kinh tế trong 2 năm tới vẫn có thể điều chỉnh tăng
giảm. BOJ sẽ nới lỏng tiền tệ hơn nữa nếu điều kiện kinh tế thay đổi đáng kể. Kế hoạch
tăng gấp đôi cung tiền (140.000 tỷ yên) cho nền kinh tế trong 2 năm tới không có nghĩa
trong thời gian đó BOJ sẽ không can thiệp thêm, ông này cho biết. BOJ có thể nới lỏng
tiền tệ hơn nữa vào tháng 10 tới khi các dự báo về giá cả sẽ cho biết liệu BOJ đã đạt
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Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viênHDA thông qua kế hoạch LNTT 9,5 tỷ đồng năm 2013

Hơn 32,95 triệu USD còn lại, công ty mẹ Viettel ở trong nước sẽ cho công ty con là
Viettel America vay. Trước đó, Viettel đã có giấy phép đầu tư sang 7 nước, trong đó có
3 nước châu Á là Lào, Campuchia, Đông Timor; 2 nước châu Phi là Mozambique,
Cameroon; 2 nước châu Mỹ là Haiti và Peru. Năm 2012, tổng doanh thu từ đầu tư nước
ngoài của Viettel là 734 triệu USD, tăng 41% so với năm 2011. Số lợi nhuận chuyển về
Việt Nam là 77 triệu USD, gấp 4 lần so với năm 2011.

lực xử lý móng cho dự án Samsung - Thái Nguyên. FCN
được cung cấp 60% khối lượng cọc bê tông dự ứng lực
cho hạng mục xử lý móng của dự án. Theo FCN, đây là
thỏa thuận về nguyên tắc, không có giá trị cụ thể cho toàn
bộ hợp đồng. Thỏa thuận trên không có nghĩa là FCN
được thực hiện toàn bộ 60% của cả 1.500 tỷ đồng toàn bộ
hạng mục xử lý nền móng.

Năm 2012 với doanh thu thuần 96,24 tỷ đồng và LNTT
4,18 tỷ đồng. Công ty sẽ chia cổ tức năm 2012 bằng cổ
phiếu, tỷ lệ 15%. Năm 2013, HDA đặt mục tiêu doanh thu
thuần 110 tỷ đồng và LNTT 9,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến
trả cổ tức 2013 tỷ lệ 15% bằng tiền, trong đó tạm ứng 5%
vào quý III/2013 và thanh toán 10% còn lại vào quý
II/2014. Cổ đông HDA thông qua phương án tăng vốn điều
lệ từ 22 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng. Trong đó, trả cổ tức năm
2011 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20% và trả cổ tức năm 2012
bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.
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Do những khó khăn trong cân đối tài chính và hiệu quả kinh doanh thấp, gần 15 nghìn
lao động tại Vinacomin có nguy cơ thiếu việc làm, trong khi thu nhập bị giảm khoảng
15% so với năm 2011. 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 47,6
nghìn tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch của cả năm. Cân đối tài chính của Vinacomin gặp
nhiều khó khăn, số lãi 6 tháng đầu năm gần như không đáng kể, do đó tiền lương bình
quân của người lao động buộc phải giảm thêm 5%, sau khi đã giảm 10% trong năm
2012. Lý giải cho việc hiệu quả kinh doanh thấp, đại diện Vinacomin cho hay, do kinh tế
thế giới tăng trưởng chậm nên nhu cầu về năng lượng giảm, nguồn cung thế giới, đặc
biệt là than lại đang tăng nên giá bán đang có xu hướng ngày càng giảm.
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được tiến triển nào trong việc đạt mục tiêu lạm phát 2% chưa
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VN-Index tăng 4,49 điểm (+0,9%), lên 503,37 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 43,06 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 769 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chưa tới 1 triệu đơn vị, trị giá
hơn 37 tỷ đồng. Về thanh khoản, phiên hôm nay giảm 23% về khối
lượng và gần 29% về giá trị so với phiên 18/6. Số mã tăng giá trong
phiên hôm nay chiếm thế áp đảo với 134 mã, trong khi chi có 56 mã
giảm. Tuy nhiên, do các mã bluechips chỉ tăng nhẹ, nên VN-Index
không thể tăng mạnh. Về nhóm VN30, trong số 30 mã, có 17 mã tăng,
7 mã giảm và 6 mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 3,86
điểm (+0,7%), lên 566,73 điểm. BMP đã leo lại lên mức giá trần
67.000 đồng/cổ phiếu. Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền
nhận cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% và bằng cổ phiếu 30% của BMP,
giá tham chiếu của BMP bị điều chỉnh xuống 63.000 đồng/cổ phiếu
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HNX cũng phục hồi dần khi bước vào phiên giao dịch chiều và vọt
qua mốc tham chiếu vào nửa cuối phiên. Kết thúc phiên, HNX-Index
tăng 0,03 điểm (+0,05%), lên 65,02 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 29,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị 256,8 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,2 triệu đơn vị, trị giá 36,5 tỷ đồng.
Với 7 mã tăng, 16 mã giảm, HNX30-Index giảm 0,45 điểm (-0,36%),
xuống 123,69 điểm. FLC vẫn đứng đầu về thanh khoản trên HNX sau
thông tin Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 10 triệu đơn vị. Kết thúc
phiên, mã này có mức giá bằng với phiên sáng là 7.400 đồng/cổ
phiếu, tăng 100 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, dù được khối ngoại mua
ròng khá mạnh, nhưng PVX vẫn giảm nhẹ 100 đồng/cổ phiếu khi
đóng cửa phiên. 
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 4.713.190 đơn
vị trên HOSE, trong đó, ITA được mua vào nhiều nhất với 1.142.010
đơn vị. HPG và PVD cũng được khối ngoại mùa vào lớn với 608.660
đơn vị và 480.170 đơn vị. Bên HNX,nhà đầu tư nước ngoài mua vào
1.094.900 cổ phiếu PVX, trong khi chỉ bán ra 30.000 cổ phiếu này.
Ngoài PVX, nhà đầu tư nước ngoài cũng mua vào lớn PVS với
887.800 đơn vị, VCG 600.400 đơn vị, bán ra mạnh nhất là SQC

3,082,500

65.02

Trang 2

7,929,955 653,085BÁN
149.000 đơn vị.



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp, Vn-Index ghi được 4.49
điểm lên 503.37 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh với
khối lượng chỉ đạt hơn 43 triệu cổ phiếu tương đương
giá trị giao dịch đạt hơn 769 tỷ đồng. Đường giá sau
khi chạm xuống đường MA(50) đã có phiên phục hồi
thứ 2 liên tiếp, có thể thấy ngưỡng này có vai trò hỗ trợ
tốt cho đường giá. Bên cạnh đó STO vẫn đang trong
vùng quá bán khả năng còn tiếp tục phục hồi là khá
cao. Sau chuỗi ngày giảm liên tiếp, chỉ báo MFI và RSI
đã phục hồi trở lại nhưng mức phục hồi khá nhẹ. Chỉ
báo MACD cho tín hiệu xấu khi tiếp tục giảm mạnh và
ngày càng gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu.
Hiện tại dải Bollinger có xu hướng co lại cho thấy thị
trường sẽ giằng co trong các phiên tới. Nếu có phục
hồi trong phiên kế tiếp, ngưỡng cản 514 điểm sẽ là
ngưỡng kháng cự với đường giá.
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Tiếp tục phiên giằng co, đóng cửa với sắc xanh nhẹ,
HNX-Index ghi được 0.03 điểm lên 65.02 điểm. Thanh
khoản lùi về mức thấp với giá trị đạt hơn 256 tỷ đồng.
Chỉ báo STO tiếp tục giảm mạnh 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 đã cắt dải
dưới của Bollinger tại ngưỡng 62.7 điểm. Dải giữa của
Bollinger tại ngưỡng 64.5 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 62.7
điểm và dải trên là 66.7 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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Tiếp tục một phiên phục hồi sau phiên tăng nhẹ trước đó. Giao dịch nhìn chung vẫn rất thận trọng cùng thanh
khoản sụt giảm Trên Hose đường giá đã phục hồi tại ngưỡng MA(50) có thể là tín hiệu tích cực về xu thế

THỨ NĂM

20/06/2013

Kinh tế toàn cầu bất ổn vẫn là một rủi lớn nhưng các công ty hàng đầu châu Á vẫn lạc quan vào triền vọng
kinh doanh của họ trong quý II. Theo khảo sát của Thomson Reuters/INSEAD, chỉ số niềm tinh kinh doanh
châu Á tăng 6 điểm lên 71 điểm trong tháng 6, tăng quý thứ 3 liên tiếp và cao nhất trong 5 quý gần đây. Kinh
tế toàn cầu bất ổn vẫn là rủi ro kinh doanh lớn nhất ở hầu hết các quốc gia và khu vực, nhưng có 44% trong
số 91 công ty tham gia khảo sát lạc quan về triển vọng kinh doanh quý II, tăng từ mức 30% trong quý I. Chỉ số
niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn giữ ở mức thấp kỷ lục 50 điểm khi các công ty lo
ngại các chi phí tăng cao và bất ổn kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, các công ty tại Nhật Bản lạc quan hơn với
chỉ số niềm tin lên cao nhất 3 năm do chính sách nới lỏng tiền tệ bắt đầu giúp hồi phục kinh tế. Australia và
Indonesia là 2 trong số những nền kinh tế lạc quan nhất châu Á. Trong quý II, chỉ số niềm tin của Australia lên
mức cao nhất kể từ quý I/2012 mặc dù vẫn còn nhiều người lo ngại về kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, niềm tin
kinh doanh ở Ấn Độ xuống thấp nhất hơn 3 năm do những lo ngại về chi phí tăng cao. Chỉ số niềm tin của
Thái Lan cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục từ 60 điểm xuống 40 điểm. 

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.

khoản sụt giảm. Trên Hose, đường giá đã phục hồi tại ngưỡng MA(50) có thể là tín hiệu tích cực về xu thế
tăng điểm trung hạn còn duy trì. Tuy nhiên lực cầu yếu là nhân tố khó mà giúp thị trường tiếp tục phục hồi
trong các phiên tới

Trang 4

VN-Index đóng cửa tăng 0,9% so với tham chiếu, VN30-Index tăng 0,7%. HNX-Index tăng 0,05% và HNX30-
Index giảm 0,36%. Ảnh hưởng của các cổ phiếu lớn khiến hai sàn lạc nhịp. HSX cũng có một phiên đóng cửa
bình thường hôm nay. Các chỉ số có giảm nhẹ một chút so với cuối đợt khớp lệnh liên tục nhưng giao dịch
không có gì đặc biệt, các lệnh bán bình thường. Mặc dù vậy khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khá nhiều,
khoảng 69,4 tỷ đồng trên HSX không kể thỏa thuận. Đây cũng đã là mức bán yếu hơn nhiều so với 150,5 tỷ
đồng hôm qua. Sàn Hà Nội chiều nay lạc nhịp giữa hai chỉ số, trong khi HNX-Index nhích nhẹ qua tham chiếu
thì HNX30-Index vẫn giảm. Nguyên nhân là lực đẩy chủ đạo ở ACB tác động đến chỉ số chính. ACB bất ngờ
có một phiên chiều giao dịch mạnh mẽ, tăng 1,24% so với tham chiếu. Các cổ phiếu khác vốn phản ánh tỉ
trọng cao trong rổ HNX30 như SHB, PVS lại không tăng giá. Yếu tố đáng lo ngại là thị trường phục hồi nhưng
khối lượng không tăng thì cơ hội phục hồi trong các phiên tới không cao. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy 2 chỉ
số sẽ đi vào xu thế giằng co đi ngang, ít nhất cũng phải mất vài phiên nữa.

Ở thời điểm hiện tại, xu thế tăng điểm trung hạn đối với 2 đường giá chưa bị phá vỡ. Nhưng cả 2 đường giá
tiến vào xu thế đi ngang. Cùng với thanh khoản tiếp tục sụt giảm thì khả năng phục hồi trong phiên cuối tuần
sẽ rất khó. Nhà đầu tư duy trì trạng thái hiện tại.

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.




