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Nguyên nhân giải thể là do hoạt động kinh doanh không
hiệu quả và để sắp xếp lại mô hình hoạt động của công ty
mẹ cùng các công ty thành viên. Theo báo cáo tài chính
hợp nhất quý I/2013 của DLG, Công ty cổ phần xây dựng
giao thông Mười Tùng có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó
DLG sở hữu 51% vốn điều lệ. Tuy nhiên, đến ngày
31/3/2013, công ty vẫn chưa đi vào hoạt động kinh doanh.
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CPI tháng 6 năm 2013 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 5,43% so cùng kỳ. Có
10/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so tháng trước. Tăng mạnh nhất là nhóm văn hoá,
giải trí và du lịch (tăng 0,62%), tiếp theo là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu
xây dựng (tăng 0,41%). Giá gạo vẫn có xu hướng giảm khiến cho nhóm lương thực
giảm 0,01%. So tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,21%, tháng 4 giảm
0,15%, tháng 5 giảm 0,22% .Như vậy sau 6 tháng, chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 12
năm trước chỉ tăng 1,74% (chỉ số này của 6 tháng năm 2012 là 2,57%). 

Hà Nội: CPI tháng 6 tăng 0,08% so với tháng trước

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh: GDP quý 2 tăng 8,1%, 6 tháng tăng 7,9% so cùng kỳDLG giải thể công ty con Xây dựng giao thông Mười
Tùng

Đà Nẵng cần thêm 20.000 lao động ngành du lịch

SDC thông qua kế hoạch lợi nhuận 3,07 tỷ đồng 2013

SRA: Năm 2013 có chủ trương đầu tư thứ cấp bất
động sản, tài chính

Theo Cục thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, GDP quý 2 trên địa bàn tỉnh tăng 8,1%.
Mức tăng này cao hơn mức tăng 7,6% của quý 1. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP
trên địa bàn ước đạt 340.654 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng kỳ, thấp hơn mức tăng 6
tháng năm 2012 là 0,2 điểm phần trăm (6 tháng đầu năm 2012 tăng 8,1%). Trong 7,9%
tăng trưởng chung: khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,23%; khu vực công nghiệp
và xây dựng đóng góp 2,58%; khu vực nông lâm thuỷ sản chỉ có 0,05%. Nhóm ngành
dịch vụ đóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung 6 tháng đầu năm.

CTCP tư vấn Sông Đà công bố nghị quyết ĐHCĐ thường
niên năm 2013. Năm 2012 công ty có doanh thu đạt 103,3
tỷ đồng và LNST 4,3 tỷ đồng. Năm 2013, công ty đặt mục
tiêu doanh thu 91,3 tỷ đồng và LNST 3,07 tỷ đồng, giảm
lần lượt 10% và 30% so với năm trước. SDC cũng thông
qua thù lao Chủ tịch HĐQT là 25 trđ/tháng còn thù lao của
thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/tháng. 

Tại hội thảo "Nhân lực du lịch: Thực trạng và giải pháp", Hiệp hội du lịch TP.Đà Nẵng
cho biết đến năm 2015 thành phố cần 20.000 lao động trong ngành du lịch trong khi số
lượng đào tạo hằng năm chỉ đáp được 1/5 nhu cầu. Theo Sở Văn hóa - Thể thao - Du

Năm 2012 công ty lỗ trước thuế 5,1 tỷ đồng. Việc thực
hiện tăng VĐL và phát hành niêm yết bổ sung đang được
tiến hành. Năm 2013, công ty đẩy mạnh kinh doanh các
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Ngày hôm nay, khi giá vàng trong nước giảm mạnh về vùng thấp nhất trong hơn 2
năm, nhiều người đã đổ xô đi mua vàng ở vùng thấp. Sau khi giảm trên dưới 700 nghìn
đồng/lượng trong buổi sáng nay, giá vàng buổi chiều tăng mạnh trở lại nhờ nhu cầu
cao. Thị trường vàng thế giới trong khi đó vẫn hồi phục chậm và ở quanh vùng thấp
nhất trong gần 3 năm. Lúc 17h00 giá vàng SJC của công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) giao
dịch tại 38,8 – 39,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 500 nghìn đồng so với cuối buổi sáng.
Tập đoàn DOJI trong khi đó niêm yết vàng miếng SJC tại 38,98 – 39,2 triệu
đồng/lượng, tăng 730 nghìn đồng mua vào và 500 nghìn đồng bán ra so với sáng. Trên
thị trường thế giới, giá vàng chiều nay tiếp tục hồi phục nhưng còn chậm và chưa thể
vượt qua mốc tâm lý 1.300 USD/ounce.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,758.32

Giá vàng tăng vọt qua 39 triệu đồng/lượngSD1: Sẽ thoái vốn hoặc giải thể các công ty con

lịch TP.Đà Nẵng, lượng du khách đến Đà Nẵng đang tăng nhanh, năm 2012 đón 2,65
triệu lượt khách, tăng 12% so với 2011 và thu nhập xã hội từ du lịch là 6.000 tỉ đồng,
tăng 36% so với 2011. Hiện Đà Nẵng có 355 khách sạn với 11.447 phòng, dự kiến sẽ
tăng lên 429 khách sạn (15.560 phòng) vào năm 2015 và 531 khách sạn (19.500
phòng) năm 2020. Trong khi đó, năm 2011, lao động du lịch địa phương là 13.903
người nhưng chỉ có 40,6% được đào tạo đúng chuyên môn.

sản phẩm phần cứng CNTT, viễn thông, phát triển các
sản phẩm phần mềm và dịch vụ trong lĩnh vực CNTT như
các giải pháp e-learning, thanh toán trực tuyến và các dịch
vụ khác dành cho đối tượng là các DN. Ngoài ra, công ty
sẽ tập trung khai thác các dự án trọng điểm của công ty
như dự án khu chức năng đô thị Sara. �

SD1 sẽ tiến hành tái cấu trúc DN bằng cách mua lại cổ
phần của cổ đông thiểu số ở các cty con để tiến hành giải
thể hay thoái vốn tại đây để cắt lỗ.Do suy thoái kinh tế và
việc các công ty con hoạt động không hiệu quả, chưa
thực sự chủ động trong hoạt động SXKD, SD1 đưa ra 2
phương án nhằm tái cấu trúc lại bộ máy hoạt động. Theo
đó, đối với hai công ty con là CTCP Sông Đà 1.02 Hòa
Bình và CTCP Sông Đà 1.03 Hà Nội, công ty sẽ thực hiện
mua lại cổ phần của các cổ đông thiểu số để giải thể hay
thoái toàn bộ vốn để cắt lỗ tùy tình hình.
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Các đồng tiền châu Á giảm mạnh nhất 2 năm
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USD có tuần tăng mạnh nhờ thông tin từ Fed

Chỉ số Dollar châu Á theo khảo sát của Bloomberg-JPMorgan , chỉ số theo dõi 10 đồng
tiền chủ chốt ở châu Á, giảm 1,1% kể từ ngày 14/6, giảm mạnh nhất kể từ tháng
9/2011. Đồng rupee của Ấn Độ và ringgit của Malaysia có tuần giảm mạnh nhất 3 năm,
rupee giảm 3,1% xuống 59,36 rupee/USD, ringgit giảm 2,7% xuống 3,2 ringgit/USD,
peso của Philippines giảm 2,1% xuống 43,735 peso/USD. Đồng won của Hàn Quốc
cũng giảm 2,4% trong khi baht Thái Lan giảm 1,5%, Việt Nam đồng giảm 0,2% xuống
21.036 đồng/USD.

Lúc 10h13’ sáng nay 21/6 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3216 USD/EUR, hướng
đến tuần tăng 1% so với euro. USD giao dịch ở 97,29 yên/USD. Kể từ đầu tuần, USD
tăng 3,1% so với yên, hướng đến tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 4. Yên tăng
0,1% so với euror lên 128,55 yên/EUR. USD tăng mạnh so với các đồng tiền chủ chốt
sau khi chủ tịch Fed tuyên bố Fed có thể giảm nới lỏng tiền tệ vào cuối năm nay và
ngừng hẳn vào giữa 2014, kết thúc thời kỳ chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo.

(Cập nhật 17h30 ngày21/06/2013)

2,073.1010.93Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 0,67 điểm (-0,13%) xuống 498,84 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt trên 94,14 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị
1.661,29 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không có nhiều thay
đổi với hơn 1,5 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 45,83 tỷ
đồng. Áp lực bán mạnh khiến PGD không còn giữ được sắc xanh mà
quay đầu giảm điểm mạnh và kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu này
giảm 1.800 đồng (-7,2%) xuống giá sàn 25.000 đồng. Khối lượng
giao dịch của PGD đạt 1,18 triệu đơn vị. Ngoài PGD, trong nhóm
VN30 còn có PVF bị kéo giảm sàn xuống 7.700 đồng/CP và khối
lượng giao dịch đạt 6,28 triệu đơn vị. VNM, VIC và BVH cũng không
tăng mạnh và quay đầu giảm điểm hoặc đứng giá tham chiếu. Với 6
mã tăng, 18 mã giảm và 6 mã đứng giá, đóng cửa phiên giao dịch,
VN30-Index giảm 1,44 điểm (-0,26%) xuống 553,57 điểm. ITA là cổ
phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE với khối lượng khớp lệnh
đạt 10,37 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 92 mã với khối lượng hơn 22,1 triệu
đơn vị. Trong đó, ngoài ITA và PPC mua nhiều còn có PET, CSM và
VCB với khối lượng mua vào lần lượt đạt 2,69 triệu đơn vị, 2,23 triệu
đơn vị và 1,3 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 60 mã trên
sàn HNX với tổng khối lượng gần 18,35 triệu đơn vị, đồng thời họ
bán ra 23 mã với tổng khối lượng hơn 1,7 triệu đơn vị (cổ phiếu PVS
bán ra mạnh nhất đạt 672.000 đơn vị). 
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HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,42%) xuống còn 64,26 điểm. Toàn
sàn có 93 mã tăng, 79 mã giảm và 216 mã đứng giá. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 50,637 triệu cổ phiếu, tương đương 464,84 tỷ
đồng. Giao dịch thỏa thuận không đóng góp nhiều vào thanh khoản
thị trường với tổng giá trị chỉ đạt 5,25 tỷ đồng. Với 9 mã tăng, 8 mã
giảm và 13 mã đứng giá, đóng cửa, chỉ số HNX-30 giảm 0,84 điểm (-
0,69%) xuống còn 121,48 điểm. Trong đó, các mã có vốn hóa lớn
như ACB, PVS, SCR, SHB, OCH… đều đứng giá hàng loạt; còn
BVS, HUT, KLS, PVC tăng nhẹ 100 đồng. PVX giảm 100 đồng
(1,8%) xuống 5.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt cao nhất
sàn HNX đạt hơn 11 triệu đơn vị. PVS và VCG là hai cổ phiếu tiếp
theo với khối lượng khớp lệnh lần lượt đạt 7,35 triệu đơn vị và 5,33
triệu đơn vị. Đóng cửa, PVS đứng giá tham chiếu 17.200 đồng/Cp,
trong khi VCG giảm 400 đồng (3,13%) xuống 12.800 đồng/CP.

)41,826,740 1,705,800BÁN
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index vẫn nằm
trên đường MA(50) và hiện tại vẫn nằm trên đường
này. Vn-Index chỉ để mất 0.67 điểm xuống 498.84
điểm. Thanh khoản phiên nay tăng đột biến với giá trị
giao dịch đạt hơn 1600 tỷ đồng. Đường MACD tiếp tục
gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho xu thế
giảm điểm. Bên cạnh đó MFI cũng tiếp tục giảm về
vùng 30 cho thấy dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị
trường. Đường STO đã bắt đầu ra khỏi vùng quá bán,
vì vậy cơ hội phục hồi kỹ thuật trong các phiên tới
không cao khi cầu vẫn duy trì thấp. Dải Bollinger tiếp
tục co hẹp lại cho thấy thị trường sẽ giằng co trong vài
phiên kế tiếp. Nếu đường giá giảm xuống dưới đường
MA(50) thì xu thế tăng điểm trung hạn bị phá vỡ.
Trong phiên tới, đường giá sẽ vận động quanh
ngưỡng 498 điểm với thanh khoản sụt giảm.

NHẬN ĐỊNH  

495 điểm

510 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
530 điểmMạnh 470 điểm

498 điểm

Mạnh

Yếu

Giao dịch theo chiều hướng tích cực hơn khi đóng
cửa phiên HNX-Index chỉ để mất 0.27 điểm xuống
64.26 điểm. Thanh khoản chỉ tăng so với phiên trước
với giá trị đạt hơn 460 tỷ đồng. Chỉ báo STO và RSI
tiếp tục giảm điểm cùng với đường MACD bắt đầu cắt
xuống dưới đường tín hiệu cho xu thế giảm điểm của
thị trường. 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 tới,
HNX-Index sẽ dao động trong khoảng với dải dưới là
ngưỡng 62.7 điểm và dải trên là 66.7 điểm.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Nhà đầu tư lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm nới lỏng tiền tệ và kinh tế Trung Quốc có thể ngày
càng xấu đi. Chiều nay, lúc 4h38' theo giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương (không bao
gồm chứng khoán Nhật Bản) giảm 0,8% xuống 420,33 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hồi phục trở lại,
đóng cửa trên 13.000 điểm do yên giảm hỗ trợ cổ phiếu của các nhà xuất khẩu tăng điểm. Các nhà đầu tư
đang chờ đợi bài phát biểu của thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vào cuối ngày hôm nay (21/6).
Trong khi đó, các thị trường khác tại châu Á giảm điểm. Tình trạng khan hiếm tiền mặt tại Trung Quốc đang
khiến các nhà đầu tư lo ngại về triển vọng kinh tế Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc
đóng cửa giảm 0,52% và chỉ số Hang Seng của Hong Kong có chuỗi giảm dài nhất kể từ khủng hoảng tài
chính 2008. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2012, dẫn đầu là các cổ
phiếu tài chính và hoá chất. Chứng khoán Australia đóng cửa trên mức thấp nhất một tuần, các cổ phiếu tài
nguyên giảm mạnh nhất do giá kim loại giảm. Phát biểu của chủ tịch Fed Ben Bernanke đã gây nên những
biến động cho các thị trường tài chính toàn cầu khi ông cho biết Fed sẽ giảm nới lỏng tiền tệ.
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Phiên giao dịch cuối tuần, Vn-Index đóng cửa chỉ còn giảm nhẹ để mất 0.67 điểm xuống 498.84 điểm. HNX-
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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.

Ghi nhận phiên nay vẫn có điểm tích cực là cầu đặt ở giá thấp vẫn khá tốt nhưng cầu chủ động khớp lại hạn
chế. Trong những phiên giao dịch thận trọng thanh khoản kèm theo thường sụt giảm là điều dễ hiểu. Hiện tại
xu thế chưa thực sự xấu đi, nhưng nhà đầu tư cần quan sát theo dõi và giữ nguyên trạng thái hiện tại. 
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Index để mất 0.27 điểm xuống 64.26 điểm. Thanh khoản tăng cao trên 2 sàn là điểm tích cực cho xu hướng
ở thời điểm hiện tại.

Hôm nay là ngày cuối cùng để hai quỹ ETF là FTSE và VNM thực hiện thay đổi tỷ trọng danh mục. Phiên giao
dịch ATC khiến giao dịch trên 2 sàn trở nên sôi động, khối lượng giao dịch chiếm gần một nửa tổng khối
lượng cả phiên. Tuy không giúp được Vn-Index lấy lại được sắc xanh nhưng lực cầu vào mạnh mẽ của khối
ngoại và nhà đầu tư trong nước đã cho thấy lòng tham bắt đáy đã quay trở lại. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là
khác với những lần tái cơ cấu danh mục trước đây, hoạt động mua bán của các quỹ ETFđã không còn ảnh
hưởng mạnh mẽ. Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư trong nước và nhóm khối ngoại khác đã tăng cường
gom cổ phiếu một cách chủ động. Nhiều khả năng giới đầu tư trong nước đã kiên định hơn và nay có thể “bắt
bài” hoạt động của các quỹ ETF này. Những cây nến nhỏ, ngắn liên tục xuất hiện trong cả tuần cho thấy tâm
lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh. Điều này dự báo sẽ còn kéo dài trong các phiên tới khi mà bên bán
vẫn đang hoạt động khá tích cực. Thanh khoản trong tuần qua tiếp tục ở mức thấp (trừ phiên giao dịch ngày
21/06). Khối lượng khớp lệnh đã giảm xuống bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 73
triệu đơn vị/phiên). Nếu trong tuần tới, trạng thái này tiếp tục được duy trì thì nguy cơ sụt giảm của thị trường
sẽ tăng lên.

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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