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Trong 6 tháng đầu năm, EVN đang tập trung thực hiện các
phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài
Gòn Vina, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Công
ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty tài chính cổ phần
Điện lực, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền
Trung…EVN và các đơn vị thành viên cũng đã khẩn
trương triển khai phương án tái cơ cấu tập đoàn giai đoạn
2012-2015 theo quyết định của Thủ tướng.
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Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong 2012, tổ hợp Samsung tại tỉnh đã đóng góp vào ngân
sáchkhoảng 1.584 tỷ đồng, tương đương khoảng 79,24 triệu USD. Đây là thông tin
trong tờ trình của UBND tỉnh Bắc Ninh gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ngân sách
hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong 1, nhằm hỗ trợ
kinh phí thuê hạ tầng đối với dự án đầu tư bổ sung 1 tỷ USD của Công ty TNHH
Samsung Electronics Việt Nam (SEV).Dự án được biết đến với tên gọi SEV3, nhằm
phân biệt với các khoản đầu tư giai đoạn 1 và 2 trước đó.

Samsung Bắc Ninh đóng hơn 79 triệu USD tiền thuế năm ngoái

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bộ Công thương dự báo CPI tháng 7 cao hơn tháng trướcEVN đang khẩn trương thoái vốn khỏi ngân hàng, bất
động sản

TPHCM chưa thu phí đường bộ trong 2013

FMC: Doanh số 6 tháng tăng 8,5% so với cùng kỳ

SMA đặt mục tiêu lợi nhuận 15,6 tỷ đồng 2013

Bộ Công thương cho rằng, thị trường hàng hóa các tháng cuối năm có thể chịu tác
động của một số yếu tố: giá hàng hóa trên thị trường thế giới bắt đầu có xu hướng tăng
đối với nhóm nhiên liệu nhất là khi một số nước bắt đầu vào mùa lạnh; Tỷ giá USD/VND
có xu hướng tăng, ảnh hưởng đến giá hàng nhập khẩu.Trong khi đó, bắt đầu vào mùa
mưa bão, giá hàng hóa thực phẩm tăng cục bộ tại một số địa phương. Trong tháng 7,
thị trường hàng hóa sẽ chịu tác động của các yếu tố như việc điều chỉnh tăng giá xăng
giữa tháng 6, mùa mưa bão tại một số địa phương, dự báo CPI tháng 7 sẽ tăng cao
hơn mức tăng tháng 6.

Trong tháng 6, FMC đã chế biến được 827 tấn tôm, doanh
số tiêu thụ chung 7,9 triệu USD. Tính chung 6 tháng đầu
năm doanh số đạt 35,7 triệu bằng 108,5% so cùng kỳ năm
trước. Trong đó doanh số tiêu thụ tôm đạt 107,8%, doanh
số nông sản đạt 131,6%. Về nuôi tôm: 30/6 đã thu hoạch
140 tấn tại trại nuôi Vĩnh Tân. Toàn bộ sản lượng trên đã
được đưa về nhà máy FMC chế biến. 

Theo tin từ UBND TPHCM, thành phố đã có chủ trương tạm thời chưa trình HĐND
thành phố về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe
gắn máy đăng ký trên địa bàn trong năm nay. Các sở-ngành liên quan có trách nhiệm

Năm 2013, SMA lên kế hoạch doanh thu 660 tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế 15,6 tỷ đồng và cổ tức dự kiến 6%. SMA
sẽ chi trả toàn bộ lãi trái phiếu và cổ tức 2011-2012 từ
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Số liệu thống kê cho thấy sau khi mở rộng địa giới hành chính, dân số Thủ đô đạt trên
7,1 triệu người. Đặc biệt trong vòng 4 năm (2008-2011) dân số Hà Nội đã tăng khoảng
43 vạn người, trong đó tăng dân số cơ học lên tới 5 vạn người/năm, chủ yếu thuộc các
đối tượng trong độ tuổi lao động. Bên cạnh những tác động tích cực như phát triển lực
lượng lao động trẻ, tạo điều kiện tập trung nguồn nhân lực có chất lượng cao, tăng dân
số cơ học còn gây áp lực lớn đối với phát triển KTXH và phát triển đô thị. Tăng dân số
cơ học gây áp lực lớn cho công tác khám chữa bệnh và công tác giáo dục đào tạo, gây
ra tình trạng quá tải tại các bệnh viện, trường học. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,932.41

Dân số cơ học Hà Nội tăng tới 5 vạn người mỗi nămVicoland và Địa ốc Hoàng Quân được vay nguồn tái
cấp vốn của NHNN

lập danh mục tất cả khoản phí, thuế đối với từng loại mô tô, ô tô mà người dân phải chi
trả khi mua và sử dụng; đánh giá tác động xã hội và tâm lý người dân; nghiên cứu kinh
nghiệm của 14 tỉnh, thành đã triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương
tiện; Đồng thời, đề xuất phương án thu phí sử dụng đường bộ phù hợp đối với từng loại
phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố; trình UBND TPHCM trong quý IV

tháng 7/2013-12/2013. Được biết, SMA đã 3 lần gia hạn
thời gian trả cổ tức năm 2011, trong đó lần 1 từ
20/12/2012 đến 1/4/2013; lần hai đến 1/7/2013 và lần 3
đến 30/9/2013. Cổ đông SMA thống nhất trả cổ tức 4%
cho năm 2012, tương đương chi 6,45 tỷ đồng.

BIDV cho Vicoland vay gần 118 tỷ đồng để đầu tư dự án
xây dựng nhà ở xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế; cho Địa ốc
Hoàng Quân vay 540 tỷ đồng để đầu tư dự án chuyển đổi
công năng sang nhà ở xã hội tại TPHCM. Các dự án được
vay vốn của Vicoland và Địa ốc Hoàng Quân nằm trong
danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại
chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng.
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Ngân hàng Mỹ sẽ phải tăng vốn dự phòng khủng hoảng

-142.70
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USD lại phá mốc 100 yên/USD

Tất cả các ngân hàng của Mỹ cần duy trì tỷ lệ vốn chất lượng cao lên tương đương
4,5% tổng dư nợ và tài sản khác. Tỷ lệ này hiện tại là 4% nhưng không giới hạn chỉ với
vốn chất lượng cao như cổ phiếu ngân hàng, lợi nhuận giữ lại. 19 ngân hàng lớn nhất
của Mỹ với tài sản từ 250 tỷ USD trở lên sẽ bắt đầu phải đáp ứng yêu cầu về tăng vốn
này từ ngày 1/1/2014, trong khi các ngân hàng khác bắt đầu áp dụng khoảng 1 năm sau
đó. Quy định mới sẽ được áp dụng triệt để vào cuối năm 2018.

Sáng nay 3/7, USD lên 100,86 yên/USD, cao nhất kể từ ngày 31/5 trước khi giảm nhẹ
xuống 100,68 yên/USD lúc 10h02’ theo giờ Tokyo. USD giao dịch ở 1,2966 USD/EUR
so với 1,2979 USD/EUR phiên hôm qua. Phiên ngày 2/7, USD có lúc lên 1,2964
USD/EUR, cao nhất kể từ ngày 3/6. Yên giao dịch ở 130,49 yên/EUR sau khi chạm
131,12 yên/EUR, thấp nhất kể từ ngày 11/6. USD tăng so với hầu hết đồng tiền chủ
chốt khi kinh tế Mỹ tiếp tục xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu phục hồi.

(Cập nhật 16h50 ngày03/07/2013)

(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 2,49 điểm (-0,51%), xuống 487,35 điểm với 78 mã
tăng, 111 mã giảm và 83 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt
45,91 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.010,43 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 9,5 triệu đơn vị, trị giá 326 tỷ đồng. Các mã
được thỏa thuận lớn là VIC với 2,9 triệu đơn vị, trị giá 184,15 tỷ đồng,
ITA 2,7 triệu đơn vị, trị giá 18,09 tỷ đồng, KDC 0,5 triệu đơn vị, trị giá
24,7 tỷ đồng và VNM 0,27 triệu đơn vị, trị giá 36,88 tỷ đồng. Nhóm
VN30 có 9 mã tăng, 16 mã giảm và 5 mã đứng giá. Kết thúc phiên,
VN-Index giảm 1,03 điểm (-0,19%), xuống 543,95 điểm. REE tiếp tục
được giao dịch sôi động với hơn 3,5 triệu đơn vị được khớp, chốt
phiên ở mức 26.000 đồng/cổ phiếu, tăng 800 đồng (+3,18%). HAG
vẫn giữ vị trí thứ 2 về thanh khoản trong phiên hôm nay với 2,55 triệu
đơn vị, đứng ở mức giá 20.900 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài phiên này mua vào hơn 4 triệu
đơn vị. Trong đó, VHC và SBT là 2 mã được mua vào nhiều nhất với
300.000 đơn vị và 187.330 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại hôm nay mua
vào 655.900 đơn vị và bán ra 408.400 đơn vị. Trong đó, họ giao dịch
mạnh nhất là DBC khi mua vào 241.000 đơn vị và bán ra 300.000 đơn
vị.
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5 516 796 408 400

4,063,216

BÁN

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL

184.72

24,904,238

TỔNG QUAN GD NĐTNN

72

107

80

-0.13

SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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HNX-Index giảm 0,13 điểm (-0,21%), xuống 63,07 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 24,9 triệu đơn vị, trị giá 184,7 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận 0,84 triệu đơn vị, trị giá 9 tỷ đồng. Với 3 mã tăng,
trong khi có tới 18 mã giảm, HNX30-Index giảm 0,57 điểm (-0,48%),
xuống 117,64 điểm. Về thanh khoản, FLC vượt trội so với các mã còn
lại khi được khớp hơn 8,12 triệu đơn vị, vượt xa so với mã đứng vị trí
thứ 2 là PVX khi chỉ được khớp 1,87 triệu đơn vị. FLC đóng cửa ở
mức giá cao nhất trong ngày 6.700 đồng/cổ phiếu, tăng 200 đồng/cổ
phiếu. FLC được giao dịch sôi động và tăng điểm trong phiên hôm
nay nhờ thông tin chia cổ tức 5% và thông tin được Phó chủ tịch
HĐQT Công ty tiết lộ là có nhà đầu tư ngoại sẵn sàng rót vốn vào
FLC.

5,516,796 408,400BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch thận trọng hơn sau phiên tăng điểm ở phiên
trước. Đóng cửa, Vn-Index giảm 2.49 điểm lên 487.35
điểm. Thanh khoản không thay đổi đáng kể so với
phiên trước đó, với giá trị khớp lệnh đạt gần 700 tỷ
đồng. Tổng giá trị thỏa thuận trên sàn này đạt hơn 300
tỷ đồng. Vì thế tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1000 tỷ
đồng. Kết thúc phiên bằng một cây nến đen nhỏ cho
thấy thị trường giằng co khi tiến đến ngưỡng kháng cự
498 điểm. MACD cũng rút ngắn khoảng cách với
đường tín hiệu và bắt đầu cắt lên trên. Bên cạnh đó là
sự phục hồi đồng loạt của các chỉ số MFI, STO và RSI
cho tín hiệu phục hồi của thị trường. Tuy nhiên dải
Bollinger vẫn mở rộng xuống phía dưới, theo đó
đường MA(50) cũng dốc cùng hướng sẽ khiến đường
giá sẽ sớm gặp ngưỡng cản hơn. Trong phiên tới,
ngưỡng 498 điểm tiếp tục là ngưỡng cản khó khăn với
thị trường.
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457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

570 điểm

Mạnh

Yếu

Sau phiên phục hồi lên đường MA(50) ở phiên trước
đó thì đường giá phiên nay đã có phiên đi ngang với
cây nến đỏ và nhỏ. Đóng cửa chỉ số này phục hồi sát
về gần giá tham chiếu, chỉ còn để mất 0.13 điểm xuống
63.07 điểm. Thanh khoản không thay đổi so với phiên
trước với giá trị giao dịch đạt hơn 184 tỷ đồng. Đường
giá vẫn tiếp tục ở phía trên đường SMA(5) và MA(50)
cho xu thế tích cực. Đồng thời một loạt các chỉ báo
STO và RSI đã phục hồi trở lại sau khi chui vào vùng
quá bán. MACD cũng rút ngắn khoảng cách với đường
tín hiệu. Tuy nhiên dải Bollinger vẫn mở rộng xuống
phía dưới và thanh khoản duy trì thấp là yếu tố sẽ
ngăn cản đà phục hồi trong phiên kế tiếp. Nếu vượt
ngưỡng cản 63 điểm cùng thanh khoản tăng khá thì xu
thế tích cực quay trở lại trên sàn này.

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:

Những dấu hiệu đi xuống của kinh tế Trung Quốc khiến hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm
điểm hôm nay 3/7. Lúc 4h35’ chiều nay theo giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm
1,2% xuống 130 điểm, với cổ phiếu của 10 nhóm ngành đồng loạt giảm. Tính đến ngày 2/7, chỉ số này giảm
8,9% so với mốc kỷ lục 5 năm thiết lập hôm 20/5. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,5%, giảm mạnh
nhất kể từ tháng 10/2011, Shanghai Composite giảm 0,6%. Kospi của Hàn Quốc giảm 1,6%, Straits Times
của Singapore giảm 1,3%. Trên thị trường Nhật Bản, trong khi chỉ số Topix tăng 0,2%, Nikkei giảm 0,3%. Đây
là phiên giảm đầu tiên trong vòng 6 ngày sau khi Trung Quốc công bố số liệu cho thấy ngành dịch vụ của
Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn trong tháng 6. Theo đó, chỉ số quản lý thu mua dịch vụ (PMI) tháng 6 của
nước này giảm từ 54,3 điểm xuống 53,9 điểm. Số liệu công bố trước đó cho thấy PMI sản xuất xuống thấp
nhất 9 tháng, thêm dấu hiệu cho thấy kinh tế Trung Quốc suy giảm. “Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang
chậm lại và kéo tụt thị trường…Giá cổ phiếu đã xuống đáy nhưng chưa đủ dấu hiệu để mua vào”, chuyên gia
tại công ty quản lý quỹ và ngân hàng tư nhân LGT tại Hong Kong nhận định. Trong khi đó, nhà đầu tư đang
chờ số liệu việc làm của Mỹ được công bố hôm nay. Đây sẽ là một căn cứ nữa để Cục dự trữ liên bang Mỹ
(Fed) quyết định có giảm quy mô kích thích kinh tế từ cuối năm nay hay không.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 04/07/2013
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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

Phiên giảm giá sau phiên tăng trước đó là điều không đáng lo ngại. Yếu tố thanh khoản đã được từng bước
cải thiện tuy chưa có sự tăng lên rõ ràng nhưng cho thấy dấu hiệu phục hồi đang được hình thành từng bước.
Tuy nhiên, thị trường vẫn chưa thực sự ổn định. Nhà đầu tư duy trì trạng thái thận trọng với thị trường. 

Tiếp tục một phiên thận trong sau phiên bức phá về điểm số trước đó. Cả 2 sàn đóng cửa đều giảm nhẹ, Vn-
Index để mất 2.49 điểm xuống 487.35 điểm, HNX-Index để mất 0.13 điểm xuống 63.07 điểm. Thanh khoản
không cải thiện so với phiên trước đó.

Không có thêm thông tin vĩ mô ở thời điểm này, chính vì vậy sự vận động cung cầu khá tự nhiên. Sau phiên
tăng điểm trước đó, cả 2 sàn tiếp tục bước vào nhịp điều chỉnh nhẹ, kết thúc phiên bằng cây nến đỏ và nhỏ
cho thấy thị trường giằng co khi đang tiếp cận ngưỡng kháng cự. Thông tin về áp lực thoái bớt vốn từ các quỹ
ETF khiến thị trường điều chỉnh trở lại trong phiên hôm nay. Nhiều mã lớn sụt giá lúc đóng cửa khiến thị
trường trở nên xấu đi. Biến động bất ngờ diễn ra trên HSX trong đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Toàn bộ
mức giảm nói trên của hai chỉ số đều được “hiện thực hóa” trong lần giao dịch này. Trước đó, HSX đã có một
đợt phục hồi khá tốt và các Index đều được đẩy lên trên tham chiếu. Tính chung rổ VN30 bị bán ròng 31,6 tỷ
đồng, tăng cao so với con số gần 9,9 tỷ đồng hôm qua. Cả sàn HSX không tính thỏa thuận cũng bị bán ròng
33,6 tỷ đồng. So với phiên trước, giá trị bán ra đã tăng 64%, đạt 99,2 tỷ đồng trong khi mua vào chỉ tăng 9%,
đạt 65,6 tỷ đồng. Thị trường có chút lo lắng từ khả năng tiếp tục bán ra mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài
khi đối diện với áp lực rút vốn. Phiên hôm nay khối ngoại quả thực tăng bán ra nhưng quy mô không lớn. Nếu
không có biến động lúc đóng cửa, HSX đã chứng kiến một đợt phục hồi khá mạnh. Sàn HNX có biểu hiện rõ
nét hơn nhưng thanh khoản vẫn khá yếu. Sàn Hà Nội trong 15 phút cuối biến động theo chiều ngược lại so
với HSX. Một đợt hồi nhẹ giúp hai chỉ số sàn này thu hẹp mức giảm. Các cổ phiếu lớn biến động rất ít, chủ
yếu là tăng giá kỹ thuật thêm một bước giá. Chỉ có PVS duy trì được mức tăng 0,63% khá bền trong phiên
chiều. Các mã đầu cơ đều giao dịch yếu.

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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