
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Giá bán bình quân tháng 6 giảm hơn 5% so với tháng
trước, từ 59,1 triệu đồng/tấn xuống còn 55,96 triệu
đồng/tấn. Lợi nhuận 6 tháng PHR đạt 170 tỷ đồng. Lũy kế
6 tháng, sản lượng tiêu thụ đạt 10.511 tấn, giá bán bình
quân 60,53 triệu đồng/tấn, tương ứng doanh thu 636,23 tỷ
đồng. Tổng lợi nhuận 6 tháng ước đạt 170 tỷ đồng, trong
đó lợi nhuận từ cao su là 96 tỷ đồng. Quý III, công ty phấn
đấu sản lượng đạt 6.272 tấn mủ quy khô.
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Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan Thuế 69.057 hồ sơ khai thuế, tăng
15% so với cùng kì năm trước, qua đó kê khai bổ sung và ấn định được 51 tỉ đồng,
giảm lỗ 8 tỉ đồng. Ngoài ra, Cục cũng đã triển khai kiểm tra 5.554 lượt tại trụ sở doanh
nghiệp, tăng 32% so với cùng kì năm 2012, qua đó giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng
176 tỉ đồng, giảm lỗ 1.103 tỉ đồng, nộp ngân sách 453 tỉ đồng. Kết quả, Cục Thuế
TP.HCM đã thanh tra 781 hồ sơ doanh nghiệp, tăng 17% so với cùng kì năm 2012, qua
đó truy thu và phạt 753 tỉ đồng, giảm khấu trừ 44 tỉ đồng, giảm lỗ 702 tỉ đồng.

TP.HCM: Thanh tra, kiểm tra thuế truy thu trên 1.700 tỉ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Nợ trong nước của Vinashin giảm 70%Giá bán bình quân cao su Phước Hòa giảm hơn 3 triệu
đồng/tấn

Hà Nội bắt đầu tăng viện phí từ 1/8 tới

PHR: Ước đạt 170 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm

SII thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty, thu về hơn 100 tỷ
đồng

Một số chủ nợ lớn đến thời điểm này cơ bản Vinashin đã đàm phán xong. Hầu hết các
khoản nợ trong nước đã cơ bản giảm được khoảng 70%. Nợ nước ngoài tính theo giá
trị hiện tại cũng giảm dưới 40%. Các khoản vay lẻ trên dưới 200 triệu USD, Vinashin đã
cố gắng mua lại gần hết. Tập đoàn phấn đấu đến nửa đầu 2014 phải tái cơ cấu xong
công nợ. Giữa tháng 6/2013, Tòa án Anh đã tuyên bố về vụ kiện của 2 chủ nợ lớn liên
quan tới các khoản vay của Vinashin. Tòa án này đã chấp nhận hướng tái cơ cấu của
Vinashin với kết quả đã đạt được 77% sự đồng ý của các chủ nợ. Tòa án Anh cũng
quyết định sẽ tổ chức hội nghị các chủ nợ của Vinashin trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty ước đạt lợi nhuận 170 tỷ
đồng, tức hoàn thành 64.09% kế hoạch năm, trong đó, lợi
nhuận từ cao su 96 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính 8.7 tỷ
đồng, lợi nhuận từ thanh lý và cây gãy đổ 64.9 tỷ đồng. Kết
quả này đã giảm 50% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Ngoài ra, công ty đã tiến hành thanh lý 478 ha cao su, đem
về doanh thu 91 tỷ đồng.

Trong 2.184 giá dịch vụ khám chữa bệnh, Hà Nội sẽ điều chỉnh tăng giá 712 dịch vụ,
giảm 8 dịch vụ, bổ sung 99 giá dịch vụ mới và giữ nguyên 1.365 dịch vụ. Theo đó, mức
ề ố ế

SII chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và quyền góp
vốn đầu tư tại CTCP ĐT&PT xây dựng Ninh Thuận (26%
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Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường có báo cáo và kiến nghị Quốc hội và Thủ tướng
Chính phủ cho dừng và loại bỏ hai dự án thủy điện này ra khỏi quy hoạch thủy điện trên
sông Đồng Nai. Việc dừng triển khai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A phù
hợp với Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu,
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Dự án vi phạm Luật Di sản - văn
hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm
2009: Dự án xâm hại trực tiếp vào khu vực (khu bất khả xâm phạm) - vùng lõi di tích
quốc gia đặc biệt Vườn quốc gia Cát Tiên tại địa phận tỉnh Lâm Đồng là 137,5 hécta,
cách Bàu Sấu – khu Ramsar là vùng đất ngập nước quan trọng của thế giới.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,135.84

Đồng Nai kiến nghị loại bỏ 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6AKhoáng sản Bình Định đặt kế hoạch lợi nhuận 80 tỷ
đồng 2013

điều chỉnh một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho sơ sở y tế công lập trên địa
bàn thành phố bằng 75% mức trần quy định trong thông tư liên tịch số 04, áp dụng từ
1/8/2013 và bằng 100% mức trần quy định trong thông tư liên tịch số 04 áp dụng từ
năm 2016. Tại thời điểm giá dịch vụ khám, chữa bệnh được áp dụng, những người
bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh thì vẫn áp dụng mức thu cũ
cho đến khi người bệnh xuất viện.

VĐL) với tổng giá trị chuyển nhượng 57,2 tỷ đồng. Chuyển
nhượng toàn bộ phần vốn góp đầu tư tại CTCP đầu tư xây
dựng cầu đường Bình Triệu (3,37 triệu cổ phần (48,19%
VĐL) với tổng giá trị 47,4 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn tại 2
công ty trên được chuyển nhượng cho CTCP đầu tư hạ
tầng kỹ thuật TPHCM CII. Tổng giá trị giao dịch là 104,6 tỷ.

Năm 2012, BMC đạt 86,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Công ty sẽ trích 62 tỷ đồng để trả cổ tức tỷ lệ 50%, tương
ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Cổ đông BMC thông qua cổ tức
2012 là 5.000 đồng/cổ phiếu và mục tiêu cổ tức năm tới là
4.000 đồng/cổ phiếu. Năm 2013, BMC đặt mục tiêu doanh
thu 415 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng.Mục tiêu
cổ tức năm 2013 là 40%. Cổ đông công ty thông qua việc
bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn
Văn Chánh và ông Nguyễn Bạo
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Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc 2013-2014

159.41

67.46 3,821.31

USD mạnh nhất 3 năm trước cuộc họp của Fed

Những “sai lầm chính sách” sẽ khiến kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại.
Citigroup hôm nay 8/7 dự báo, tăng trưởng GDP năm 2013 và 2014 lần lượt đạt 7,4%
và 7,1%, thấp hơn dự báo trước đó lần lượt là 7,6% và 7,3%. "Những biến động trên thị
trường liên ngân hàng gần đây ở Trung Quốc cho thấy sự thiếu liên hệ với thị trường và
sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ”, Citigroup nhận định. Tuy nhiên, ngân hàng
này cũng nhấn mạnh, những dự báo trên dựa vào giả định về tình hình phục hồi kinh tế
toàn cầu do đó tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc cũng có thể tăng.

Lúc 9h40' ngày 8/7, USD tăng 0,2% so với yên lên 101,4 yên/USD sau khi chạm 101,53
yên/USD, cao nhất kể từ 30/5. USD cũng tăng 0,1% so với euro lên 1,2817 USD/EUR
sau khi tăng 1,4% trong 2 phiên trước. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so với 6
đồng tiền chủ chốt khác trong đó có euro và yên lên 84,588, cao nhất kể từ tháng
7/2010. USD mạnh nhất 3 năm trước khi chủ tịch Fed Ben Bernanke có bài phát biểu
quan trọng trong tuần này trước đồn đoán kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi và Fed sẽ giảm
ầ ế

(Cập nhật 16h30 ngày08/07/2013)

1,958.27-48.93Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

Trang 1

dần kích thích. Fed cũng dự kiến nhóm họp vào ngày 18-19/7 tới.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 2,89 điểm (-0,6%) xuống 482,77 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 36,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị 729,66 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 8 triệu đơn vị, trị giá 332,86
tỷ đồng. Toàn sàn có 67 mã tăng, 121 mã giảm và 78 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 4 mã tăng, 6 mã đứng giá, 20 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index giảm 3,46 điểm (-0,64%), xuống 539,92 điểm. VCB
tăng nhẹ khi kết thúc phiên, với mức tăng 100 đồng/cp, trong khi đó
VNM quay về giao dịch quanh mốc tham chiếu, sau khi bứt phá tăng
điểm cuối phiên sáng. VIC và GAS cùng giảm 1.000 đồng/cp. Cổ
phiếu TTP của CTCP Bao bì nhựa Tân Tiến thỏa thuận được 2,4 triệu
cổ phiếu tại mức giá trần, nâng tổng khối lượng thỏa thuận được
trong phiên lên 3,8 triệu đơn vị, trị giá 117,36 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu
khoáng sản cũng có mấy khởi sắc, hầu hết các mã đều trong xu
hướng giảm điểm như KSB (giảm 400 đồng); KSS, KTB (giảm 100
đồng)…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 68 mã với tổng khối
lượng đạt 1,42 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu DPM, đạt 336.410 đơn vị. Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào
38 mã với khối lượng đạt 1,56 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều
nhất là cổ phiếu HDO đạt 500.000 đơn vị, đồng thời bán ra 17 mã với
khối lượng 912.400 cổ phiếu. 
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index giảm 0,35 điểm (-0,56%), xuống 62,34 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch gần 22,4 triệu đơn vị, tương đương trị giá 173,62 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,3 triệu cổ phiếu, trị giá
18,65 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 8 mã tăng điểm, 13 đứng giá
và 8 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,78 điểm (-0,67%)
xuống 116,05 điểm. Khối chứng khoán với 2 mã dẫn dắt là VND và
KLS cùng tăng điểm tương ứng 100 và 200 đồng/cp, trong đó KLS có
khối lượng giao dịch khủng, đạt 4,27 triệu đơn vị, sau thông tin mua
vào tối đa 16,15 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. SHN giảm trần, khối
lượng khớp được đạt 162.600 đơn vị, trong khi còn lượng dư bán trần
680.700 cổ phiếu. Hiện cổ phiếu này đang giao dịch tại mức giá 1.000
đồng/cp, là một trong những cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn
HNX. SCR và SHB cùng đứng giá khi kết thúc phiên giao dịch. FLC
vẫn giữ vị trí là cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trên HNX, đạt 4,67
triệu đơn vị. 

2,039,750 912,400 BÁN

Trang 2
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần là phiên giảm điểm
thứ 4 của Vn-Index, Vn-Index để mất 2.89 điểm xuống
482.77 điểm, thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với cuối
tuần trước với giao dịch buồn tẻ. Không có sự thay đổi
nào trong chỉ báo kỹ thuật khi sự vận động hẹp của
các chỉ số cho thấy xu thế giằng co vẫn khá mạnh.
Đường MACD vẫn nằm phía dưới đường tín hiệu,
nhưng đang đi ngang với đường này cho thấy thị
trường sẽ dao động trong biên độ hẹp. Bên cạnh đó
các chỉ báo như RSI và MFI vận động hẹp, cùng với
đường STO đã chui ra khỏi vùng quá mua nên áp lực
bán không quá lớn. Đường giá hiện tại vẫn chưa trinh
phục đường MA(50) và hiện tại đường MA(50) đã cắt
vào dải giữa của Bollinger. Trong khi dải Bollinger đã
cho dấu hiệu ngừng mở rộng xuống phía dưới và đang
co lại thì sự sụt giảm sẽ không thể xảy ra trong vài
tuần nữa (nếu có). Hiện tại thị trường ủng hộ xu thế đi
ngang, với ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 480 điểm và xa
hơn là 460 điểm.

NHẬN ĐỊNH  
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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Giống sàn Hose, HNX có một phiên giao dịch đầu tuần
mờ nhạt, người mua và bán trở nên hững hờ với bảng
điện tử, đóng cửa HNX-Index để mất 0.33 điểm xuống
62.34 điểm. Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ,
nhà đầu tư chuyển sang trạng thái chán nản, thanh
khoản phiên nay chỉ đạt hơn 170 tỷ đồng. 4 cây nến đỏ
nhỏ mới bao phủ được một cây nến xanh trước đó cho
thấy biên độ dao động khá hẹp của thị trường. Bên
cạnh đó STO đã ra khỏi vùng quá bán vì vậy áp lực
bán không còn quá lớn. Tuy nhiên MACD vẫn nằm
dưới đường tín hiệu và đi ngang cùng đường này cho
thấy xu thế đi ngang còn hiện hữa. RSI và Momentum
cũng vận động hẹp ủng hộ xu thế hiện tại. Dải
Bollinger vẫn tiếp tục đi ngang với dải trên ở 66 điểm
và dải dưới ở 61 điểm. Trong phiên tới thị trường tiếp
tục lình xình với thanh khoản giảm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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67 điểm
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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:

Thị trường có thể biến động mạnh tuần này do các cuộc họp chính sách của một loạt ngân hàng trung ương
(NHTW) châu Á. NHTW Nhật Bản (BOJ) sẽ kết thúc cuộc họp 2 ngày vào ngày 11/7 tới. Cùng ngày, giới chức
NHTW Hàn Quốc, Indonesia và Malaysia cũng nhóm họp. NHTW Thái Lan dự kiến họp vào ngày 10/7. Trong
bối cảnh, kinh tế Trung Quốc suy yếu và những lo ngại dòng tiền tháo chạy khỏi châu Á do Mỹ có thể ngừng
nới lỏng tiền tệ, quyết định chính sách của các NHTW tuần này cũng tuyên bố tiếp tục nới lỏng chính sách.
Chuyên gia phân tích tại Mizuho Corporate Bank cho rằng, các NHTW châu Á có thể sẽ giữ nguyên chính
sách. Trong khi đó, chiến lược gia tiền tệ tại NHTW Australia Ray Attrill cho rằng, BOJ có thể sẽ không đưa ra
thay đổi chính sách nào đáng kể. “BOJ có thể án binh bất động ở thời điểm hiện tại. Trái phiếu chính phủ
Nhật Bản hiện ổn định nên không có áp lực thay đổi chính sách”. Trước đó, hồi tháng 4, BOJ cam kết tăng
gấp đôi cung tiền trong 2 năm tới, cụ thể bơm khoảng 140.000 tỷ yên cho nền kinh tế trong thời gian đó. Thị
trường cũng chờ đợi thông tin từ bài phát biểu của chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke vào
ngày 10/7 tới trong bối cảnh nhà đầu tư muốn xác định khi nào Fed bắt đầu giảm quy mô kích thích tiền tệ.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 09/07/2013

Giao dịch trên cả 2 sàn trong tuần mới chưa có diễn biến nào mới so với tuần trước, cả 2 chỉ số vận động khá
hẹp với thanh khoản sụt giảm cho thấy yếu tố thận trọng cũng như sự thờ ơ của người cầm cổ cũng như
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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.

Trong điều kiện thị trường sụt giảm về thanh khoản khá cao cùng với sự vận động khá hẹp của các chỉ số thì
tâm lý này chưa thể cải thiện ngày một ngày hai khi các thông tin vĩ mô ảnh hưởng tích cực đến thị trường
trong thời gian tới không được kỳ vọng sẽ xuất hiện. Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với thị trường và đứng
ngoài quan sát. 

hẹp với thanh khoản sụt giảm cho thấy yếu tố thận trọng cũng như sự thờ ơ của người cầm cổ cũng như
người cầm tiền. Cả 2 sàn đóng cửa với sắc đỏ với mức giảm điểm nhẹ.

Không có sự sợ hãi, cũng chẳng có hứng thú từ tin hỗ trợ, cả hai sàn vận động chậm chạp trong phiên đầu
tuần với sắc đỏ chiếm đa số. Giao dịch cơ bản là cân bằng ở nhóm cổ phiếu lớn, mức giảm giá nhẹ ở bước
giá tối thiểu. Lực bán của nước ngoài giảm đi và thực tế là mua ròng trên cơ sở giá trị ở toàn thị trường cũng
như ở các cổ phiếu lớn. Hôm nay giá giảm ở nhiều mã nhưng chỉ báo khối lượng khớp dưới tham chiếu lại
giảm mạnh. Áp lực bán vẫn tiếp tục xuất hiện ở trên tham chiếu, mặc dù khối lượng giao dịch tại đây cũng
không tăng rõ rệt. Điều này thể hiện thị trường đang trong trạng thái cân bằng là chính, và người mua chưa
muốn tăng mua giá cao, người bán không muốn bán giá thấp. Thị trường vẫn đang trong tình trạng dao động
vô hướng và biến động giá tùy thuộc vào cổ phiếu hơn là xu hướng thị trường. Các Index được xem là thoái
lui trước mức kháng cự, với VNI là 490 điểm, với HNX là 63 điểm. Nhưng Index vẫn được điều hành bởi các
cổ phiếu vốn hóa lớn và cổ phiếu đang phân hóa. Vì vậy xu thế của Index có thể không rõ ràng. Các cổ phiếu
cụ thể sẽ biến động mạnh hơn và phụ thuộc vào ngưỡng giá cụ thể.  

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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