
GDP 6 tháng năm 2013 ước đạt 13,6%, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
tăng 4,6%, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 17,2%, dịch vụ tăng 11,8%. Lĩnh vực
xuất khẩu trên địa bàn tỉnh cũng tăng mạnh, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 315,8 triệu
USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2012; nhập khẩu ước đạt 513,8 triệu USD. Giá trị
sản xuất ngành nông, lâm và thủy sản ước đạt hơn 1.344,3 tỷ đồng, tăng 4,5% so với
cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất thủy sản ước đạt hơn 537,9 tỷ đồng, tăng 7,5% so
với cùng kỳ, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 65.304 tấn, tăng 9,6%; giá trị sản
xuất nông nghiệp ước đạt 724,8 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ,…

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải và Thuê tàu –
Vietfracht đã ban hành Nghị quyết số 103/2013/VF-HĐQT
với nội dung chính là: Đồng ý bán tàu Vietfracht 02 (tàu
hàng khô, trọng tải 8.237 DWT, đóng năm 1993 tại Nhật
Bản) cho người mua là một Công ty của Indonesia; Giao
cho ông Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và đã giao tàu
cho người mua tại Singgapore ngày 24/6/2013.

Số DN đăng ký thành lập mới đã được cải thiện và bắt đầu tăng so với cùng kỳ trong
những tháng gần đây: 4 tháng giảm 1,2%; 5 tháng tăng 4,8%; 6 tháng tăng 7,6%. Số
DN tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động cũng tăng dần qua từng tháng: 4
tháng khoảng 8,3 nghìn; 5 tháng khoảng 8,8 nghìn; 6 tháng khoảng 9,3 nghìn DN. Hoạt

Năm 2013 đặt mục tiêu doanh thu 1.950 tỷ đồng và mức
lợi nhuận trước thuế lên tới 1.810 tỷ đồng trong khi năm
2012 LNST của công ty mẹ là – 2.036,65 tỷ đồng. Do kinh
doanh thua lỗ nên công ty không chia cổ tức và không trích 

Trong 6 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 114,3 nghìn tỷ đồng, đạt 53,4% kế
hoạch; vốn đăng ký ước đạt khoảng 10,47 tỷ USD, tăng 15,86%. Dòng vốn FDI đăng ký
kể cả cấp mới và tăng thêm đều đã bắt đầu tăng sau thời kỳ suy giảm liên tục từ năm
2008 - 2012 trong khi vốn thực hiện duy trì tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2012. Về
vốn ODA: ước 6 tháng đầu năm giải ngân đạt 2,2 tỷ USD, đạt 51,1% kế hoạch năm
2013, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012 (đạt gần 2 tỷ USD). Tổng vốn đầu tư xã hội 6
tháng đầu năm 2013 ước thực hiện đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% kế hoạch.

Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng ước thực hiện bằng 44% kế hoạch

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

GDP Quảng Ngãi 6 tháng tăng trưởng ước 13,6%Gạch men Chang Yih đặt kế hoạch lợi nhuận 10 tỷ
ồ

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động 6 tháng tăng 12,3%

VFR: Đã bán tàu Vietfracht 02

VSP: Năm 2013 bất ngờ lên kế hoạch lãi nghìn tỷ

Năm 2012 công ty đạt doanh thu thuần 302,7 tỷ đồng và
lợi nhuận sau thuế 2,14 tỷ đồng. Thù lao cho hội đồng
quản trị 2012 là 1 tỷ đồng và Ban kiểm soát là 200 triệu
đồng. CYC sẽ không trả cổ tức.Năm 2013, CYC đặt mục
tiêu doanh thu 330 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ
đồng. Kế hoạch sản lượng đạt 4 triệu m3. Trong năm tới,
CYC sẽ vay ngắn hạn ngân hàng 100 tỷ đồng và vay trung
hạn ngân hàng 100.000 USD.
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(Cập nhật 16h50 ngày27/06/2013)

Nhà đầu tư châu Á đang mua BĐS thương mại Mỹ với tốc độ kỷ lục, đẩy giá lên cao và
giúp hồi sinh các dự án đình trệ. Singapore hiện là nhà đầu tư số 1 tại châu Á vào BĐS
Mỹ trong năm nay, với tổng cộng 1,9 tỷ USD tính đến giữa tháng 6, theo Real Capital.
Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 1,5 tỷ USD vào BĐS Mỹ trong năm 2013, so với 300
triệu USD năm 2012. Một lượng lớn nhà đầu tư Hàn Quốc cũng đổ xô mua BĐS Mỹ,
trong đó phải kể đến Mirae Asset Global Investment với khoản chi 218 triệu USD để
thâu tóm tòa cao ốc văn phòng tại West Wacker Drive, Chicago năm nay.

Lúc 9h49’ sáng nay 27/6 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3019 USD/EUR, ít thay đổi
so với kết thúc phiên hôm qua. Tuy nhiên, trong phiên trước, USD có lúc lên 1,2985
USD/EUR, mạnh nhất kể từ 3/6. USD giao dịch ở 97,66 yên/USD từ 97,72 yên/USD
phiên trước. Euro giao dịch ở 127,11 yên/EUR. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so
với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 6 ngày liên tiếp, mạch tăng dài nhất hơn 1 năm qua. Hiện
chỉ số này ở 82,86 điểm, sau khi tăng 0,5% phiên trước lên 82,977 điểm, cao nhất trong
tháng này.
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Bội chi ngân sách đến 15/6 ước hơn 84,7 nghìn tỷ đồngHoàng Anh Gia Lai sẽ bán các dự án thủy điện và bất 

g g , g ; g g , g ; g g , g ạ
động SXKD vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đang có chuyển biến bước đầu; số DN giải
thể giảm so với cùng kỳ: 3 tháng giảm 14%; 4 tháng giảm 4,8%; 5 tháng giảm 0,9%; số
DN ngừng hoạt động, tuy vẫn tăng so với cùng kỳ, nhưng tốc độ tăng đang có xu hướng 
giảm: 4 tháng tăng 16,9%; 5 tháng tăng 13%; 6 tháng tăng 12,3%.

g y g g
lập các quỹ. Công ty cũng lên kế hoạch cổ phần hóa hoặc
bán toàn bộ Cty kinh doanh dịch vụ dầu khí Việt Hải,
chuyển nhượng kho LPG Đình Vũ, thoái vốn dự án Cần
Giuộc Long An và dự án Hà Khẩu Quảng Ninh

Hoàng Anh Gia Lai thống nhất thông qua chủ trương tái
cấu trúc các đơn vị thuộc ngành BĐS bằng hình thức bán
sỉ căn hộ, bán các dự án hoặc bán cổ phiếu của các công
ty con đang sở hữu dự án. Mục đích của việc tái cấu trúc
các đơn vị thuộc ngành thủy điện và BĐS là thu tiền mặt
về dự trữ, giảm nợ vay. Tính đến 31/3/2013, Hoàng Anh
Gia Lai có 2.444 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương
tiền. Hoàng Anh Gia Lai vay nợ ngắn hạn 3.446 tỷ đồng và
vay nợ dài hạn 13.754 tỷ đồng.

+/-

101.53

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến 15/6/2013 ước đạt 324,42 nghìn tỷ đồng, đạt
39,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 42,8%). Trong đó: thu nội địa ước đạt
217,16 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% (cùng kỳ đạt 41,1%), thu nội địa quý II có cải thiện
hơn quý I; thu từ dầu thô ước đạt 50,33 nghìn tỷ đồng, đạt 50,8% (cùng kỳ đạt 60,1%);
thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 54,42 nghìn tỷ đồng, bằng
32,7% (cùng kỳ đạt 38,3%). Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước tính đến
15/6/2013 ước đạt 409,13 nghìn tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán năm (cùng kỳ đạt 41,7%).
Như vậy, tính đến ngày 15/5, bội chi ngân sách nhà nước ước khoảng 84,7 nghìn tỷ
đồng, tăng gần 17,7 nghìn tỷ đồng so với tháng trước.

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h50 ngày27/06/2013) Trang 1
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VN-Index tăng 9,42 điểm (+1,99%) lên 482,95 điểm. Giao dịch diễn ra
với tốc độ chậm với hơn 46 triệu đơn vị được chuyển nhượng (thấp
hơn phiên giao dịch hôm qua hơn 462 tỷ đồng), tổng giá trị tương ứng
887,48 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận đạt trên 3,9 triệu đơn
vị, trị giá 160,41 tỷ đồng. Với 26 mã tăng giá, duy nhất 1 mã giảm giá
là CII và 3 mã đứng giá, đóng cửa, VN30-Index tăng 10,01 điểm
(+1,89%) lên 539,89 điểm. Hầu hết các bluechip tăng điểm mạnh.
Nhóm cổ phiếu dầu khí, các mã đồng loạt đều tăng giá mạnh, trong
đó PTL, PVT, PXL tăng trần, gồm PXS, PXI, PVD… giữ được sắc
xanh. PVT tăng 300 đồng (5,56%) lên 5.400 đồng/Cp với gần 1,82
triệu đơn vị được chuyển nhượng và còn dư mua trần 155.160 đơn vị.
CTG là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HOSE với khối lượng
khớp lệnh đạt hơn 3,6 triệu đơn vị. Đóng cửa, CTG tăng 500 đồng
(2,6%) lên 20.100 đồng/CP.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index tăng 0,61 điểm (0,98%) lên 62,85 điểm. Toàn sàn chỉ có
57 mã giảm còn lại có tới 132 mã tăng và 199 mã đứng giá. Thanh
khoản có phần được cải thiện hơn so với phiên hôm qua với 57,48
triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, trị giá 391,82 tỷ đồng nhưng
trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 33,3 triệu đơn vị, trị giá 210,46 tỷ
đồng. Với 20 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 3 mã giảm giá, đóng cửa,
HNX30-Index tăng 1,54 điểm (1,33%) lên 117,39 điểm. Đáng chú ý
nhất trên sàn HNX trong phiên hôm nay, mã FLC tăng mạnh 3,28%
lên 6.400 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh lớn nhất sàn HNX đạt
4,24 triệu cổ phiếu và có lượng thỏa thuận lên tới 31,64 triệu cổ phiếu
ở mức giá tham chiếu tương đương giá trị giao dịch đạt 196,16 tỷ
đồng (chiếm 81,2% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu FLC). Các mã
chủ chốt như SCR, PVS, KLS, NTP, SHS… đều đã đồng loạt tăng
giá, SHB đứng giá tham chiếu 6.800 đồng/CP với khối lượng khớp
lệnh lớn thứ hai trên sàn HNX.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL
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3,452,665

BÁN

SÀN HN Trên Hose, khối ngoại mua vào 71 mã với tổng khối lượng đạt hơn
3,4 triệu đơn vị, trong đó cổ phiếu PPC và GAS được mua vào nhiều
nhất lần lượt đạt 472.150 đơn vị và 305.310 đơn vị. Bên HNX, khối
ngoại mua vào trên sàn HNX 33 mã với tổng khối lượng 264.300 đơn
vị và bán ra 14 mã với tổng khối lượng 1,13 triệu đơn vị. Trong đó, họ
mua vào nhiều nhất SHB đạt 73.300 đơn vị, đồng thời bán ra mạnh
nhất VCG và PVX lần lượt 371.600 đơn vị và 337.200 đơn vị.

264,300

62.85

Trang 2

5,376,965 1,132,500BÁN



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi phiên thứ 2 liên tiếp, Vn-Index đóng cửa ở
mức cao nhất trong phiên, ghi được 9.42 điểm lên
482.95 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên
trước đó với giá trị giao dịch đạt hơn 887 tỷ đồng. Giao
dịch hôm nay không sôi động nhưng diễn biến khá
thuận lợi. Không có đợt đánh úp nào từ phía người
bán, chứng tỏ tâm lý bên cầm cổ hôm nay khá bình
tĩnh. 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 MFI cũng giảm mạnh cho thấy
dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Các chỉ báo
RSI và STO đã phục hồi trở lại từ vùng quá bán là
điểm tích cực. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống
phía dưới với độ dốc ngày càng lớn. Cây nến xanh
phiên nay vẫn nằm trọn bên ngoài dải Bollinger.
Đường giá đã phục hồi vào trong dải BB sau 2 phiên
phục hồi. Đà bán sẽ tăng lên khi chỉ số phục hồi trong
phiên tới, ngưỡng cản 498 là ngưỡng kháng cự ở thời
điểm này.
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Diễn biến tương tự với đồ thị tăng một chiều, đóng cửa
ở mức cao nhất trong phiên, HNX-Index ghi được 0.61
điểm lên 62.85 điểm. Thanh khoản cũng đồng thuận
tăng cao. Khối lượng giao dịch toàn sàn đạt hơn 57.5
triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 391
tỷ đồng. Đóng cửa với cây nến xanh với giá đóng cửa
ở giá cao nhất trong phiên, cây nến đã nằm trọn trong
dải BB. Tuy nhiên, phiên nay đường giá đã chuẩn bị
chạm đường MA(50), vì vậy áp lực bán sẽ gia tăng
trong phiên tới khi giá phục hồi. Cùng với việc mở rộng
xuống phía dưới của đường này sẽ không có tác dụng
nâng đỡ đường giá và sự sụt giảm còn tiếp tục. Chỉ
báo MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu cho xu thế giảm điểm. Chỉ báo RSI và STO đã
phục hồi trở lại là điểm tích cực. Áp lực bán sẽ gia tăng 
khi chỉ số tiến lên ngưỡng 63 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh
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522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm

495 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Tăng trưởng kinh tế Mỹ thấp hơn dự báo khiến nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy
trì kích thích kinh tế. Lúc 5h52' chiều 27/6 theo giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,8%
lên 128,52 điểm, tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2012. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh nhất, đóng
cửa giao dịch trên 13.000 điểm khi yên giảm so với USD, dãn đầu là các cổ phiếu bất động sản. Chứng khoán
Australia lên cao nhất một tuần, vượt mốc 4.800 điểm, với các cổ phiếu khai thác kim loại tăng mạnh nhất.
Chỉ số Kospi Hàn Quốc cũng lên cao nhất một tuần, dẫn đầu là các cổ phiếu công nghệ sau đợt bán tháo
ngày hôm qua. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 6%, cổ phiếu của các nhà sản xuất ôtô cũng tăng
mạnh. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite mặc dù đóng cửa giảm 0,08% nhưng đà giảm được hạn chế
khi lợi nhuận công nghiệp bất ngờ tăng 15% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Các cổ phiếu ngân hàng
hồi phục trở lại do lãi suất repo kỳ hạn 7 ngày giảm lần đầu tiên sau khi tăng liên tiếp trong 5 phiên giao dịch.
Thị trường châu Á cũng được hỗ trợ bởi thông tin tích cực từ kinh tế Mỹ. Theo số liệu của chính phủ Mỹ công
bố ngày 26/6, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý I đạt 1,8%, thấp hơn ước tính 2,4% trước đó cho thấy nền
kinh tế chưa đủ mạnh để Fed giảm nới lỏng tiền tệ. 

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.

Hưởng ứng đà phục hồi mạnh của thị trường Châu Á, cùng với thông tin tích cực trong nước đã giúp thị
trường chứng khoán có phiên phục hồi khá. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên với thanh
khoản giảm nhẹ trên sàn Hose và tăng nhẹ trên sàn HNX. 

Trang 4

Nhà đầu tư đã phản ứng tích cực trước thông tin lãi suất được NNNH công bố trong chiều hôm nay. Theo đó,
bắt đầu từ ngày 28/6 sẽ giảm trần lãi suất huy động từ mức 7.5%/năm xuống 7%/ năm. Thêm vào đó là sự
phục hồi của TTCK Châu Á sau chuỗi ngày giảm điểm là nhân tốt tác động đến sự phục hồi hôm nay. Đóng
cửa ở mức cao nhất trong phiên, Vn-Index ghi được 9.42 điểm lên 482.95 điểm. HNX-Index cũng tiến tới
ngưỡng 63 điểm, đóng cửa ở mức 62.85 điểm. Thanh khoản cải thiện nhẹ trên sàn HNX là điểm tích cực. Cả
2 sàn kết thúc bằng cây nến xanh rỗng với mức giá cao nhất là giá đóng cửa cho thấy tâm lý khá tích cực.
HNX-Index đã bắt đầu chạm vào đường MA(50), và áp lực bán sẽ gia tăng trong phiên tới khi đường giá tiến
lên ngưỡng 63 điểm. Bên sàn Hose, sự tích cực quay trở lại ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã có tác dụng
thúc đẩy điểm số khá dễ dàng. Lực cầu ở nhóm này cũng cải thiện nhanh chóng khi áp lực bán không còn lớn
như trước, nhưng tính đến phiên nay, khối ngoại đã bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp. Phải một phiên tăng giá
nữa đường giá mới chạm đường MA(50) ở ngưỡng 498 điểm. Vì vậy với diễn biến hôm nay, đà tăng còn có
thể kéo dài sang phiên tới, và áp lực bán sẽ gia tăng ở vùng giá 498 điểm.

Sự phục hồi phiên nay vẫn đánh giá là phục hồi kỹ thuật. Tuy nhiên, sự sụt giảm sẽ không quá lớn trong các
phiên tới nếu áp lực bán của khối ngoại được giảm bớt. Sự phục hồi nếu có sẽ chịu áp lực bán rất lớn tại các
ngưỡng kháng cự. Vì vậy nhà đầu tư lướt sóng có thể canh bán ra ở nhịp tăng trong phiên tới. 

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.
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