
Tính đến hết tháng 6/2013, tổng nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn khoảng
8.682 tỷ đồng, trong đó nợ tiền sử dụng đất khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo
UBND thành phố, các doanh nghiệp và các chủ sử dụng đất đang rất khó khăn, khó có
thể nộp đủ trong năm ngân sách 2013. Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của Hà Nội
trong năm 2013 là 162.000 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm chỉ thu được 63.000 tỷ
đồng. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm thu 99.000 tỷ đồng được thành phố đánh giá là hết
sức khó khăn.Thành phố sẽ tập trung 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các
doanh nghiệp về vốn, lãi suất, thị trường, các điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận và
hấp thụ vốn, đồng thời giải tỏa hàng tồn kho và tình trạng đóng băng thị trường BĐS

Doanh thu kỳ này của công ty đạt 3,79 tỷ đồng, bằng 1/4
cùng kỳ năm trước. AVS chỉ còn doanh thu từ hoạt động
đầu tư, góp vốn và doanh thu khác. Cty đã rút gần hết các
nghiệp vụ và chỉ giữ lại mảng tự doanh. Cổ đông AVS đã
thông qua chủ trương giải thể. Lợi nhuận quý II/2013 của
AVS đạt 4,34 tỷ, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước,
nâng lợi nhuận lũy kế 2013 lên 5,8 tỷ

Hiệp hội Bia rượu nước giải khát VN vừa có văn bản gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Ủy
ban Tài chính Ngân sách, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế TƯ… đề nghị
sớm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có gas với lý do điều này “phù hợp”

HSG công bố thông tin về ước kết quả kinh doanh hợp
nhất tháng 6/2013 và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2012-
2013. Sản lượng tiêu thụ tháng 6 của HSG đạt 51.844 tấn,

Mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu được đề
xuất là 10% và bắt đầu được áp dụng kể từ ngày 1/8. Mức phí hiện hành là 15%. Đối
với xe máy (không bao gồm xe máy điện), phí sử dụng đường bộ thu theo đầu phương
tiện được đề xuất theo 2 mức: 50.000 đồng/xe/năm dành cho xe có dung tích xi-lanh từ
100 cm3 trở xuống, 100.000 đồng/xe/năm dành cho xe có dung tích xi-lanh trên 100
cm3. Dự kiến chiều 10/7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét thông qua
các đề nghị về phí, lệ phí kể trên.

Phí trước bạ ôtô tại Đà Nẵng có thể xuống mức tối thiểu 10%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội: Nợ tiền sử dụng đất chiếm hơn 45% nợ thuếCao su Hòa Bình lợi nhuận quý II lớn gấp 19 lần quý I

Đề nghị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước giải khát có gas

Chứng khoán Âu Việt lãi 4,34 tỷ đồng quý II/2013

Tập đoàn Hoa Sen lãi 9 tháng vượt 35% kế hoạch

HRC thông qua một số chỉ tiêu quý II/2013 như khai thác
217 tấn cao su, thu mua 2.224 tấn, nâng sản lượng khai
thác 6 tháng lên 365 tấn và sản lượng thu mua lên 2.688
tấn, đạt lần lượt 23% và 67% kế hoạch cả năm. Lũy kế 6
tháng, doanh thu đạt 224 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế
là 31,7 tỷ đồng, đạt tương ứng 50% và 37% kế hoạch cả
năm. Quý III/2013, công ty đặt mục tiêu khai thác 600 tấn
và thu mua 1.640 tấn. Tổng doanh thu dự kiến 85,1 tỷ
đồng và lợi nhuận là 17 tỷ đồng.
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Ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết sẽ thắt chặt quy định đối với giao dịch trái
phiếu liên ngân hàng. Cụ thể, tất cả các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua Trung
tâm huy động vốn liên ngân hàng quốc gia để tăng cường mức độ minh bạch.Các giao
dịch bao gồm giao dịch kỳ hạn và mua lại không thể đảo ngược hay thay đổi khi hai bên
đã chấp thuận. Các đơn vị thanh toán bù trừ không nên tham gia các giao dịch bên
ngoài thị trường liên ngân hàng. Ngoài ra, việc thay đổi sở hữu trái phiếu phải kèm theo
văn bản pháp quy giải thích bản chất của giao dịch.

Sáng 9/7 theo giờ Tokyo, USD tăng 0,1% lên 1,2856 USD/EUR. USD không thay đổi
nhiều so với yên, giao dịch ở 100,99 yên/USD sau khi chạm 101,53 yên/USD phiên hôm
qua, cao nhất kể từ ngày 30/5. Yên tăng 0,1% so với euro lên 129,82 yên/EUR. 
Chỉ số Dollar đo sức mạnh USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác duy trì ở mức cao
nhất 3 năm trước khi chủ tịch Fed ben Bernanke có bài phát biểu và Fed công bố biên
bản họp tháng 6 vào ngày mai. Đây có thể coi là cơ hội để nhà đầu tư có thêm thông tin
xác định liệu Fed có giảm dần nới lỏng kích thích từ cuối năm nay không
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Sẽ quảng bá dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết ở nước ngoài để tìm kiếm nhà
đầu tư

Đường Ninh Hòa thanh lý tài sản cho 2 công ty liên kết

sớm đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có gas với lý do điều này phù hợp
và “đã được nhiều nước áp dụng”. Nếu đề nghị này được áp dụng, các loại nước giải
khát của Coca-Cola, Pepsi… sẽ bị đánh thuế 10% và sẽ đắt hơn giá hiện tại, giúp định
hướng tiêu dùng. Tại một cuộc hội thảo cũng do VBA tổ chức, tài liệu được phát ra
khẳng định nước giải khát có gas có độ pH thấp, nghĩa là độ axit trong nước giải khát
có gas có thể cao hơn nước thường tới 100.000 lần, là tác nhân có thể dẫn đến béo
phì

2013. Sản lượng tiêu thụ tháng 6 của HSG đạt 51.844 tấn,
doanh thu thuần 1.010 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25 tỷ
đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty tiêu thụ hơn 435 nghìn tấn,
doanh thu thuần 8.553 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 538
tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, HSG đạt 78% kế hoạch
doanh thu thuần trong khi chỉ tiêu lợi nhuận đã vượt 35%.

NHS thanh lý thiết bị sản xuất đường không sử dụng trong
quá trình đầu tư nâng công suất lên 5200TMN giai đoạn 1
của dự án 6000TMN. NHS thanh lý 1 bộ ly tâm gián đoạn
A-NG 700kg/mẻ cho Công ty cổ phần mía đường Phan
Rang với giá trị 300 triệu đồng. Ngoài ra, công ty cũng
thanh lý 1 bộ động cơ điện xoay chiều 3 pha, công suất
630kW với giá trị 600 triệu đồng. NHS dự kiến chi gần
301,45 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ bản, trong đó
chủ yếu là chi cho dự án này.

+/-

100.82

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết theo hình
thức đối tác công - tư (PPP), Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế giới
tổ chức giới thiệu, quảng bá dự án tại một số nước châu Á để kêu gọi, tìm kiếm nhà đầu 
tư thứ hai cho dự án. Nằm trong tuyến quốc lộ quan trọng của Việt Nam, dự án đường
cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết là một trong những dự án đầu tiên của ngành giao thông
vận tải thực hiện thí điểm theo hình thức PPP. Tập đoàn Bitexco đã được lựa chọn là
nhà đầu tư thứ nhất cho dự án và tới đây, thông qua đấu thầu cạnh tranh quốc tế, sẽ
lựa chọn nhà đầu tư thứ hai. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang trình Chính phủ dành ra
một khoản kinh phí khoảng 1 tỷ USD cho các dự án thí điểm PPP 
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(Cập nhật 17h10 ngày 09/07/2013)

xác định liệu Fed có giảm dần nới lỏng kích thích từ cuối năm nay không.
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2.7

82

VN-Index tăng 2,73 điểm (+0,57%), lên 485,5 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 29,84 triệu đơn vị, tương đương giá trị 551,48 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3,54 triệu đơn vị, trị giá 117,32 tỷ
đồng. Riêng KDC được thỏa thuận 1 triệu đơn vị, trị giá 46,4 tỷ đồng.
Chốt phiên hôm nay, sàn HOSE có 96 mã tăng, 93 mã giảm và 82 mã
đứng giá. Trong nhóm VN30, số mã tăng giá là 10 mã, 11 mã giảm
giá và 9 mã còn lại đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 1,61
điểm (+0,3%), lên 541,53 điểm. VIP tiếp tục là mã hút tiền nhiều nhất
trên HOSE khi được khớp gần 1,8 triệu đơn vị và vẫn duy trì được
mức giá trần 7.900 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa phiên.Ngoài ra, khác
phiên phiên sáng, kết thúc phiên chiều, số mã có khối lượng khớp
trên 1 triệu đơn vị cũng nhiều hơn đáng kể. Ngoài VIP còn có các mã
HQC, PPC, HAG, REE. Ngoài HQC đứng ở tham chiếu, còn 3
bluechip còn lại đều tăng giá, trong đó, tăng mạnh nhất là PPC khi
tăng 800 đồng (+3,33%), lên 24.800 đồng/cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trên sàn HNX, sự hỗ trợ của các bluechip cũng giúp HNX-Index leo
cao vào những phút cuối phiên. Kết thúc ngày giao dịch 9/7, HNX-
Index tăng 0,24 điểm (+0,38%), lên 62,58 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch đạt 16,37 triệu đơn vị, tương đương giá trị 123,66 tỷ đồng. Giao
dịch thỏa thuận đóng góp 2,4 triệu đơn vi, trị giá 18,57 tỷ đồng. Với 8
mã tăng, 5 mã giảm và đa số mã còn lại đứng giá, HNX30-Index cũng
cộng thêm cho mình 0,83 điểm (+0,72%), chốt ở mức 116,89 điểm.
FLC vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất trên HNX với 3,7 triệu đơn vị
được khớp. Chốt phiên tăng nhẹ 100 đồng/cổ phiếu, lên 6.300
đồng/cổ phiếu. Ngoài FLC, SCR là 1 trong 2 mã có khối lượng khớp
trên 1 triệu đơn vị trên HNX trong phiên hôm nay với tổng khối lượng
hơn 1,86 triệu đơn vị, tăng 200 đồng, chốt phiên ở mức 6.800
đồng/cổ phiếu.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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995,920 

BÁN

SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào với tổng khối lượng đạt
995.920 cp, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu PPC, đạt
343.000 đơn vị, chiếm 34,8% trong tổng số đơn vị họ mua vào trên
sàn này. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 446.200 đơn 
vị trên HNX, trong đó riêng họ mua vào SHB đã là 236.400 đơn vị.
Ngoài ra, họ cũng bán ra 201.826 đơn vị.

446,200

62.58

Trang 2

975,990 201,826BÁN



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phục hồi nhẹ sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, Vn-Index
vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên, ghi được 2.73
điểm lên 485.5 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm
với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 400 tỷ đồng. 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.
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Diễn biến tương tự sàn Hose, giao dịch có phần tích
cực hơn khi HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất
trong ngày lên 62.58 điểm, tăng 0.24 điểm. Thanh
khoản sụt giảm sát về mức thấp nhất của đầu năm, chỉ
đạt hơn 120 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến
xanh nhỏ sau 4 cây nến đỏ nhỏ 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
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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:

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 10/07/2013

Cả 2 sàn đã quay lại sắc xanh sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Vn-Index ghi được 2.73 điểm lên 485.5 điểm.
HNX-Index ghi được 0 24 điểm lên 62 58 điểm Khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 47 phiên

THỨ BA

10/07/2013

Yên giảm giúp cải thiện triển vọng kinh doanh và đẩy giá cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản
tăng vọt. Lúc 4h31 chiều nay 9/7 theo giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 1,6% sau
khi giảm mạnh nhất 2 tuần phiên trước. Tính đến ngày 8/7, chỉ số này giảm 10% so với mức đỉnh 5 năm thiết
lập hôm 20/5. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 2,1%, đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 22/5. Chỉ số này
có mức tăng 3 tuần mạnh nhất kể từ tháng 4/2009 trong bối cảnh yên tiếp tục suy yếu. Lúc 7h05’ sáng 9/7
theo giờ London, yên giảm 0,3% so với USD xuống 101,29 yên/USD sau khi chạm 101,53 yên/USD thấp nhất
kể từ ngày 30/5. Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5%, Shanghai của Trung Quốc tăng 0,5%, Kospi của Hàn
Quốc tăng 0,7%, Straits Times của Singapore tăng 0,9%. Yên giảm giúp cải thiện triển vọng kinh doanh và
đẩy giá cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu Nhật Bản tăng vọt. “Nếu kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng,
nhu cầu với hàng hóa xuất khẩu châu Á sẽ được cải thiện. Trong ngắn hạn, các thị trường phát triển như Mỹ
và Nhật Bản sẽ tăng mạnh”, Tai Hui, chiến lược gia thị trường tại công ty quản lý quỹ JPMorgan nhận định.

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.

HNX-Index ghi được 0.24 điểm lên 62.58 điểm. Khớp lệnh hai sàn rơi xuống mức thấp kỷ lục trong 47 phiên.
Khối ngoại cũng mua vào ít nhất từ đầu năm.

Khác biệt trên HSX đến từ GAS. Gần một tuần nay GAS mới lại phát huy vai trò của cổ phiếu lớn khi tăng
1,72%. GAS buổi chiều giao dịch rất kém trong đợt khớp lệnh liên tục, nhưng lại xuất hiện giao dịch lớn lúc
đóng cửa. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua vào miệt mài với cổ phiếu này dù khối lượng không quá đột
biến. Tuy nhiên do GAS thanh khoản thấp nên lượng mua của khối ngoại vẫn chiếm trên 40% khối lượng
khớp lệnh thành công. Hôm nay có thể coi là ngày của cổ phiếu lớn trên HSX. Mức tăng điểm của các chỉ số
hầu như xuất phát từ VSH, VNM, VIC, HPG, HAG, GAS, GMD, EIB, CTG, DPM. Rổ VN30 có 11 mã giảm giá
nhưng tác động không đủ lớn. Đáng chú ý nhất là MSN vẫn giảm nhẹ 1,06% và BVH giảm 0,7%. Mặc dù khối
ngoại có phiên giao dịch thấp kỷ lục trên HSX, nhưng cũng tác động đến giá của một số cổ phiếu. Ngoài GAS,
PPC cũng là một mã giao dịch tích cực nhờ gần 30% thanh khoản thuộc về khối ngoại. PPC tăng giá hầu như
liên tục trong phiên và vượt lên tham chiếu 3,33%. Phiên tăng hôm nay thiếu vắng sự ổn định của khối lượng
nhưng tâm lý cũng được trấn an phần nào. HSX có dấu hiệu tích cực hơn HNX do quy mô giao dịch không
giảm quá mạnh, đồng thời độ rộng cân bằng. Đặc biệt các cổ phiếu lớn có dấu hiệu chững đà giảm, góp phần
nâng đỡ điểm số.

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. 

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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