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Dự án Chung cư CC1 (HQC Plaza) là dự án nhà ở thương
mại được chuyển đổi thành nhà ở xã hội tại TPHCM hội đủ
các điều kiện cần có theo Thông tư của Bộ Xây dựng và
của Ngân hàng Nhà nước về việc vay vốn đầu tư nhà ở xã
hội. Sở Xây dựng đã ban hành văn bản cho phép HQC
điều chỉnh số lượng căn hộ từ 1.060 căn hộ lên 1.735 căn
hộ. Đồng thời phê duyệt chuyển đổi công năng từ nhà ở
thương mại sang nhà ở xã hội.
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định số 65/QĐ-P.ĐKKD thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 178 doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh
nghiệp. Trong số các doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận, có 55 doanh nghiệp ở
thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn có 50 doanh nghiệp, huyện Lạc Thủy có 19
doanh nghiệp, huyện Kỳ Sơn có 10 doanh nghiệp... Theo quyết định trên, trong vòng 6
tháng các doanh nghiệp này phải hoàn tất thủ tục giải thể, nộp lại con dấu, hóa đơn ấn
chỉ cho các cơ quan chức năng. 

Hòa Bình thu hồi giấy đăng ký của 178 doanh nghiệp

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

GDP Bình Dương 6 tháng đầu 2013 tăng trưởng 9,5%HQC đã ký thỏa thuận bán toàn bộ 1.735 căn hộ tại
HQC Plaza

Lệ phí trước bạ ôtô tại Hà Nội giảm còn 10%?

IMP: 5 tháng lãi trước thuế 45,3 tỷ đồng

Dược phẩm Imexpharm hoàn thành 43% kế hoạch cả
năm sau 5 tháng

GDP của tỉnh ước tăng 9,5% so với cùng kỳ, trong đó, khu vực CN - XD tăng 6,6%, dịch
vụ tăng 14,5%, nông nghiệp tăng 1,3%. So với cùng kỳ, hoạt động công nghiệp tiếp tục
phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt
63.901 tỷ đồng, tăng 11,9%. Tình hình XNK có chiều hướng thuận lợi, lượng đơn hàng
XK tăng. Kim ngạch XK đạt gần 6 tỷ USD, tăng 16,3%, trong đó, khu vực kinh tế có vốn
ĐTNN tăng 18,7%, chiếm 83,4%. Kim ngạch NK đạt gần 5 tỷ USD, tăng 17,4%. Thu hút
ĐTNN được 925 triệu USD, gồm: 63 dự án mới với vốn đầu tư là 593,6 triệu USD và 69
dự án tăng vốn với vốn tăng thêm là 331,5 triệu USD.

Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (IMP) vừa
công bố bản tin nhà đầu tư tháng 5 và 5 tháng đầu năm
2013. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, công ty đã đạt
được 332 tỷ đồng tổng doanh thu, trong đó riêng tháng 5
đạt gần 71 tỷ đồng. LNTT riêng tháng 5 đạt 8,7 tỷ đồng
nâng lũy kế 5 tháng đạt 45,3 tỷ đồng tương đương hoàn
thành 43,14% kế hoạch năm.

UBND thành phố đưa ra 2 phương án thu với các mức 12% và 10%. Nếu phương án
thứ nhất được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp tới đây, mức lệ phí trước bạ ôtô
hở ời d ới 10 hỗ ồi ẽ iả 3% ò ế h á thứ h i đ thô

IMP công bố bản tin nhà đầu tư tháng 5/2013. Theo đó,
tổng doanh thu và thu nhập trong tháng 5 của IMP đạt 70,8
tỷ đồ â d h th lũ kế 5 thá lê 332 38 tỷ đồ

NHẬN ĐỊNH  

-139.84

3,320.76

6,088.52

Nikkei 225

19,855.72

1,959.51

41.74

Chiều 24/6, Bộ Nội vụ thông báo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và khẳng định,
việc tăng thêm 100.000 đồng tiền lương tối thiểu vào tháng 7 tới vẫn được thực hiện
theo lộ trình. Về lộ trình tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án và
trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục
rà soát, thực hiện một số đề án như: thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý; đưa
nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả
công tác hàng năm của cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ công chức; đẩy mạnh các hoạt
động triển khai việc cải cách chế độ công vụ, công chức.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,659.56

Tăng thêm 100.000 đồng tiền lương tối thiểu từ tháng 7CSM phát hành 8,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%

chở người dưới 10 chỗ ngồi sẽ giảm 3%, còn nếu phương án thứ hai được thông qua,
mức giảm sẽ là 5% so với hiện hành. Trong khi chờ quyết định mức thu mới, TP.Hà Nội
đã tạm thời thu lệ phí trước bạ ở mức 15% kể từ ngày 1/4. Dù phương án nào được
thông qua thì mức lệ phí trước bạ ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại
Hà Nội sẽ vẫn giảm mạnh so với thời điểm trước ngày 1/4/2013, qua đó sẽ tạo một cú
hích lớn cho thị trường ôtô thời gian tới.

tỷ đồng, nâng doanh thu lũy kế 5 tháng lên 332,38 tỷ đồng,
đạt 39,1% kế hoạch cả năm. Về lợi nhuận, IMP có lãi
trước thuế 8,7 tỷ đồng trong tháng 5 và lũy kế 5 tháng là
45,3 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch. Năm 2013, IMP
đặt mục tiêu doanh thu 850 tỷ đồng và lợi nhuận trước
thuế 105 tỷ đồng.

Công ty cổ phần công nghiệp cao su miền Nam (CSM)
thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm
2012. Công ty sẽ phát hành 8,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 15%.
Nếu phát hành thành công sẽ nâng số lượng cổ phiếu
CSM đang lưu hành từ 58,5 triệu đơn vị lên 67,2 triệu đợn
vị. Công ty sẽ sử dụng LNST chưa phân phối để phát hành
cổ phiếu đợt này. Dự kiến thời gian phát hành trong quý III
năm 2013.
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Hệ thống thanh toán ngân hàng của Trung Quốc bất ngờ tê liệt 

102.80

45.55 3,641.18

USD tăng chậm lại do Fed tiếp tục nới lỏng chính sách

Hệ thống chuyển tiền của Bank of China, ngân hàng lớn thứ 3 Trung Quốc tạm thời
ngừng hoạt động hôm qua 24/6, trong khi nhiều khách hàng của Bank of Nanjing không
thể chuyển tiền trong tuần này. Hôm 23/6, một loạt máy ATM và các máy bán hàng tự
động của ngân hàng lớn nhất Trung Quốc ICBC cũng đồng loạt tê liệt. Sự việc xảy ra
trong bối cảnh NHTW Trung Quốc tiếp tục từ chối bơm tiền cho hệ thống ngân hàng
nhằm ngăn chặn hoạt động cho vay ngầm. Sự cố làm dấy lên lo ngại về tình trạng khan
hiếm tiền trong hệ thống ngân hàng của Trung Quốc thời gian gần đây. 

USD tăng 0,2% so với yên lên 97,9 yên/USD sau khi chạm mốc 98,7 yên/USD phiên
hôm qua, cao nhất kể từ ngày 11/6. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so với 6 đồng
tiền chủ chốt khác không thay đổi nhiều sau khi lên cao nhất kể từ ngày 5/6, chốt phiên
ngày 24/6 ở mức 82,425 điểm. Đà tăng của USD chậm lại khi hai quan chức Fed hôm
qua khẳng định, Fed sẽ giảm quy mô chương trình mua trái phiếu tuy nhiên sẽ tiếp tục
nới lỏng chính sách. Khẳng định này nhằm xoa dịu đồn đoán của thị trường rằng Fed sẽ
bắt đầu thắt chặt chính sách gây làn sóng bán tháo trên thị trường toàn cầu.

(Cập nhật 16h50 ngày25/06/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

473.02

1,402.11
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VN-Index giảm 16,72 điểm (-3,41%), xuống 473,02 điểm. Tổng khối
lượng khớp lệnh đạt 82,92 triệu đơn vị, tương đương giá trị khớp lệnh
1.334 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch thỏa thuận đạt 3,9 triệu đơn vị, trị
giá 68,1 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch trên sàn HOSE
đạt 38,82 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.402,1 tỷ đồng. Số mã
giảm giá vẫn bằng so với phiên sáng là 209 mã, số mã tăng giá là
tăng lên thành 43 mã, so với 24 mã của phiên sáng. Ngoài ra còn có
36 mã đứng giá và 20 mã không có giao dịch. Trong nhóm VN30, xu
hướng cũng tiêu cực hơn phiên sáng. Dù vẫn có 29 mã giảm và duy
nhất STB giữ mức tham chiếu, nhưng mức giảm của các mã trong
VN30 mạnh hơn nhiều so với phiên sáng, trong đó DIG, GMD, OGC
giảm sàn. VCB và BVH cũng giảm trên 6%, PPC và HSG giảm gần
6%. Kết thúc phiên, VN30-Index mất 16,1 điểm (-2,95%), xuống
530,46 điểm. ITA tiếp tục bị bán ra mạnh, tổng khối lượng khớp của
ITA đạt 6,33 triệu đơn vị, cao nhất sàn HOSE. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài trong phiên chiều mua vào thêm
chưa tới 1 triệu đơn vị, nâng tổng khối lượng mua cả phiên lên hơn 6
triệu đơn vị, trong đó, PPC và PVD vẫn là 2 mã được khối này mua
vào nhiều với gần 0,69 triệu đơn vị và 0,44 triệu đơn vị. Bên HNX,
nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.106.900 đơn vị, trong khi bán ra
2.004.400 đơn vị. PVS được họ giao dịch nhiều nhất khi mua vào
329.000 đơn vị và bán ra 685.800 đơn vị.
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62.00
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6,068,894
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL
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TỔNG QUAN GD NĐTNN
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180

59

-1.55

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index giảm 1,55 điểm (-2,44%), xuống 62 điểm. Tổng khối lượng
đạt 57,6 triệu đơn vị, tương đương giá trị 444 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 2,59 triệu đơn vị, trị giá 20,97 tỷ đồng. Số mã ở
dưới giá tham chiếu khi chốt phiên là 180 mã, trong khi có 41 có được
sắc xanh. Trong đó, nhóm HNX30 ngoại trừ TH1 không có giao dịch,
còn lại đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, giảm mạnh nhất là VCG với
mức giảm 9,09%, đứng ở mức 11.000 đồng/cổ phiếu lúc đóng cửa
phiên. Kết thúc phiên, HNX30-Index mất 3,74 điểm (-3,14%), xuống
115,32 điểm. SHB được khớp gần 9,6 triệu đơn vị, đứng ở mức 6.700
đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng (-2,9%). Đây là mã có thanh khoản tốt
nhất sàn HNX. Tiếp theo là PVX với 6,1 triệu đơn vị, giảm 200 đồng (-
3,85%), xuống 5.000 đồng/cổ phiếu. FLC được khớp 5,1 triệu đơn vị,
đứng ở mức giá 6.400 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng (-4,48%).

12,090,664 2,004,400BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ BA

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vn-Index phiên nay đã có phiên giảm mạnh nhất trong
4 tháng do ảnh hưởng từ chứng khoán Châu Á. Đóng
cửa Vn-Index để mất 16.72 điểm xuống 473.02 điểm.
Mức hỗ trợ 480 điểm đã bị xuyên thủng một cách nhẹ
nhàng. Trong phiên có lúc chỉ số để mất tới hơn 22
điểm xuống 466.12 điểm. Lực bán ồ ạt ở nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn đã gây hiệu ứng Domino cho nhóm
còn lại. Thanh khoản cũng tăng lên với giá trị giao dịch
đạt hơn 1400 tỷ đồng. Tín hiệu kỹ thuật cho xu thế
giảm điểm với MACD tiếp tục giảm mạnh và gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu. Bên cạnh đó RSI và
STO cũng giảm mạnh về vùng quá bán. Dải Bollinger
tiếp tục mở rộng xuống phía dưới với độ dốc ngày
càng lớn. Đường giá đã có 2 phiên liên tiếp nằm ngoài
dải BB và cơ hội phục hồi trở lại trong dải trong phiên
tới là khá cao. Ở thời điểm này, ngưỡng hỗ trợ 460
điểm là ngưỡng kỳ vọng có phục hồi.

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

570 điểm

Mạnh

Yếu

Không nằm ngoài xu thế giảm điểm. HNX-Index cũng
chính thức phá vỡ ngưỡng 63 điểm là dải dưới của
Bollinger cũng là ngưỡng xác định xu thế tăng trung
hạn. Đóng cửa, HNX-Index để mất 1.55 điểm xuống 62
điểm. Trong phiên có lúc chỉ số để mất tới gần 4%
xuống 61.15 điểm. Thanh khoản cũng tăng lên trên sàn
này với giá trị giao dịch đạt hơn 444 tỷ đồng. Dải
Bollinger chính thức mở rộng xuống phía dưới với độ
dốc khá lớn. Bên cạnh đó là sự ủng hộ đồng loạt giảm
của các chỉ báo MACD, RSI và STO. Momentum cũng
giảm về giá trị âm ủng hộ xu thế giảm điểm. Với 4 cây
nến đen liên tiếp đã mở ra xu thế giảm điểm. MFI cũng
giảm mạnh cho thấy dòng tiền vẫn rút ra khỏi thị
trường. Cơ hội phục hồi sẽ đến khi đường giá tiếp cận
ngưỡng 60 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình

67 điểm

Yếu

60 điểm

515 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 57 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á cũng như thị trường toàn cầu vẫn còn lo ngại cuộc khủng hoảng tiền mặt Trung Quốc
cho đến khi lãi suất ổn định. Chiều nay lúc 5h30' theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm
0,3% xuống 125,42 điểm. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa giảm 0,2% sau khi giảm mạnh 5% trước đó
do có thông tin cho rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ tổ chức một cuộc họp báo với các cơ
quan quản lý tài chính để giải quyết các điều kiện thanh khoản. Chỉ số Nikkei 225 tiếp tục giảm do những lo
ngại về hệ thống ngân hàng Trung Quốc và yên tăng so với USD khiến các cổ phiếu xuất khẩu giảm điểm. Xu
hướng bán tháo cổ phiếu trong thị trường chứng khoán Australia đã giảm dần do đô la Australia giảm so với
USD. Các cổ phiếu tài nguyên tiếp tục dẫn đầu đà giảm sau khi giá đồng và vàng giảm sâu ngày hôm qua.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm xuống thấp nhất gần một năm, dẫn đầu là các cổ phiếu xuất khẩu khi nhà
đầu tư nước ngoài tiếp tục bán cổ phiếu phiên thứ 12 liên tiếp. Tuy nhiên cổ phiếu ôtô hồi phục do yên tăng
mạnh. Hôm nay (25/6), PBOC tuyên bố sẽ không bơm tiền vào thị trường bất chấp những lo ngại chính sách
thắt chặt tín dụng đối với các ngân hàng sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế. PBOC đã hạn chế tiền mặt trong thị
trường tiền tệ để kiểm soát tăng trưởng tín dụng quá mức và các điều kiện thanh khoản căng thẳng đã dấy
lên những lo ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng trong những phiên giao dịch gần đây. 
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NHẬN ĐỊNH  

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

Cả 2 sàn mở ra xu thế giảm điểm trở lại khi các yếu tố kỹ thuật đều ủng hộ. Dải Bollinger mở rộng xuống phía
dưới với độ dốc ngày càng lớn cho thấy áp lực bán chưa dừng lại. Tuy 2 đường giá đã nằm ngoài dải
Bollinger và cơ hội phục hồi kỹ thuật để kéo đường này vào trong dải trong phiên kế tiếp là khá cao. Nhưng
nhịp phục hồi đến đâu chưa có cơ sở để dự đoán. Nhà đầu tư nên thận trọng với thị trường. 

Hiệu ứng Domino có thể giải thích nguyên nhân việc bán mạnh ở phiên hôm nay. Xu thế tăng điểm trung hạn
bị phá vỡ, khối ngoại rút vốn, ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán châu á và call margin là những yếu tố
cộng hưỡng cho phiên giảm mạnh nhất trong 4 tháng khiến cả 2 sàn tiếp tục sụt giảm với thanh khoản tăng.

Vn-Index chốt phiên để mất 3.41% xuống 473.02 điểm, trong phiên có lúc chỉ số xuống tới 466.12 điểm. HNX-
Index để mất 2.44% xuống 62 điểm, trong phiên chỉ số đạt thấp nhất tại 61.15 điểm. Một trong những nguyên
nhân trực tiếp được cho là ảnh hưởng đến tâm lý thị trường hôm nay là lo ngại về áp lực quỹ nước ngoài tiếp
tục bị rút vốn, có khả năng phải bán tiếp để cân bằng dòng tiền mặt. Thị trường đã trải qua vài lần các lo ngại
dạng này nhưng đến hôm nay mức giảm đã khá cao, cộng thêm áp lực rút đòn bẩy cũng như áp lực thu hẹp
danh mục của nhà đầu tư trong nước nên mới chứng kiến lượng bán ra tăng lên như vậy. Thực tế tỉ trọng
giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đi khá nhiều. Trên HSX, hôm nay khối ngoại chỉ còn bán ra
lượng cổ phiếu trị giá 207,6 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên đầu tuần và chỉ còn chiếm gần 16% tổng giá trị
giao dịch của sàn. Phiên đầu tuần giá trị bán ra của khối này chiếm tới 27% và phiên thứ 6 tuần trước chiếm
xấp xỉ 50%. Khá nhiều cổ phiếu trong rổ này mà hoạt động bán ra của khối ngoại có ảnh hưởng chi phối, với tỉ
trọng bán chiếm trên một nửa lượng giao dịch trong phiên như BVH, DPM, HPG, MSN, PGD, PVF, PVF, STB,
VCB. Mặc dù áp lực giảm giá chịu sự chi phối của khối ngoại tại nhiều cổ phiếu, nhưng áp lực lớn nhất trên
thị trường là hoạt động bán ra của nhà đầu tư trong nước. Chính nhà đầu tư trong nước tạo nên sự tác động
giảm giá lan tỏa rộng như vậy. Và yếu tố Call Margin cũng được xem xét là nguyên nhân khi giá giảm thêm
vài %. Ngưỡng 480 điểm đã không có vai trò hỗ trợ hôm nay và bên sàn HNX đã phá vỡ ngưỡng 63 điểm.
Dấu hiệu giảm điểm chưa dừng lại.

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.

KHUYẾN CÁO 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.
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