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giá trị sản lượng 6 tháng đạt 214 tỷ đồng, doanh thu lũy kế
78,8 tỷ đồng và lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng. Trong quý
III/2013, L44 đặt mục tiêu sản lượng 105,3 tỷ đồng, doanh
thu 105 tỷ đồng và lợi nhuận 2,1 tỷ đồng. Hội đồng quản trị
thông qua việc xây dựng kế hoạch quỹ lương và đơn giá
tiền lương năm 2013. Trong đó, kế hoạch quỹ lương là
58,5 tỷ đồng và đơn giá tiền lương là 225 đồng/1.000 đồng
doanh thu.
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Ngày 9/7, Bộ Tài chính công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá
xăng dầu (BOG) tính đến hết ngày 30/6/2013. Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu
đến ngày 1/1/2013 là 756,383 tỷ đồng, và đến ngày 30/6/2013 còn là 55,467 tỷ đồng.
Theo Bộ Tài chính, Quỹ BOG được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong
giá cơ sở theo quy định tại khoản 9, Điều 3, Chương I Nghị định số 84/2009/NĐ-CP là
300 đồng/lít (kg) của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản
mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của thương nhân đầu mối. 

6 tháng, "xài ” 700 tỷ quỹ bình ổn giá xăng dầu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngành vận tải biển có dấu hiệu khởi sắcL44 đạt 1,6 tỷ đồng lợi nhuận sau 6 tháng

Hơn 8,1 triệu euro xây khu xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương 

VCV thông qua kế hoạch lỗ 42,3 tỷ đồng năm 2013

Cao su Đồng Phú lãi gộp 75 tỷ đồng trong tháng 6

Sau những tháng đầu năm với chỉ số thuê tàu hàng khô (BDI) dao động mức thấp trong
khoảng 700-900 điểm, từ tháng 5 trở lại đây nguồn hàng vận tải biển đã khởi sắc hơn,
giá cước bắt đầu có xu hướng tăng trở lại và chỉ số BDI đạt gần 1.200 điểm. Tuy nhiên,
từ tháng 5/2013, giá cước vận tải hàng khô bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Nguyên
nhân chủ yếu là do nhu cầu nhập khẩu than và sắt trên thị trường gia tăng, tập trung
vào sự tăng giá cước của nhóm tàu Capesize và Panamax. Hiện chỉ số BDI đạt gần
1.200 điểm. Trong 6 tháng đầu năm, đội tàu vận tải Tổng Công ty Biển đạt 14,1 triệu
tấn, đạt 50% kế hoạch năm. 

Năm 2012 cty đạt doanh thu 53,4 tỷ đồng và lỗ trước thuế
44,2 tỷ đồng. Năm 2013, công ty đặt mục tiêu doanh thu
tăng lên 62,37 tỷ đồng và lỗ 42,3 tỷ đồng. VCV thông qua
việc chuyển nhượng 5,51 triệu cổ phần từ Công ty cổ phần
xi măng Cẩm Phả sang Tổng công ty cổ phần xuất nhập
khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) với mức giá
chuyển nhượng theo thỏa thuận.

Dự án “Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý
nước thải sinh hoạt khu vực lân cận” vay vốn ODA của chính phủ Phần Lan thực hiện
từ năm 2013-2014 với mức vốn đầu tư hơn 8,1 triệu euro, trong đó vốn vay ODA hơn
5,64 triệu euro, vốn đối ứng gần 2,46 triệu euro. Dự án nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh

Sản lượng cao su trong tháng 6 của DPR đạt 2.209 tấn,
tăng hơn 60% so với tháng trước nhưng vẫn thấp hơn so
với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, sản lượng đạt
5.759 tấn, đạt 30% kế hoạch cả năm. Giá bán cao su trong
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S&P hôm 28/6 quyết định giữ nguyên xếp hạng phát hành trái phiếu dài hạn của Việt
Nam ở mức BB- và ngắn hạn ở B với triển vọng ổn định. S&P cũng giữ nguyên xếp
hạng BB- đối với phát hành trái phiếu không bảo đảm cao cấp của Việt Nam. Theo S&P, 
rủi ro bất ổn tài chính và kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã giảm. Chính phủ mới đây đã hạ
dự báo lạm phát xuống 6-7% so với 20% năm 2011. Tăng trưởng tín dụng giảm mạnh
và nhu cầu nhập khẩu vừa phải giúp Việt Nam đạt thặng dư thương mại và thặng dư tài
khoản vãng lai sau 1 thập kỷ thâm hụt. Xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam được cải thiện
nhờ nợ nước ngoài vẫn ở mức vừa phải, chi phí vay thấp, thời gian đáo hạn dài và tổng
nợ nước ngoài sẽ vẫn dưới 50% GDP trong vòng 3 năm tới.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,300.34

S&P giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BB- của Việt Nam FCM: Bị truy thu thuế hơn 1 tỷ đồng

, ệ , g g , ệ ự ệ ệ ệ
môi trường tỉnh Bình Dương nói chung và khu vực phía nam nói riêng để góp phần phát
triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương thông qua việc xử lý rác thải phát sinh trong địa bàn
Nam Bình Dương và xử lý nước thải khu vực đô thị lân cận khu liên hợp xử lý rác thải.
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tháng 6 tăng lên 55,9 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán
tháng trước là 54,4 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận gộp tháng 6
là 75 tỷ đồng, nâng lợi nhuận gộp lũy kế lên 172 tỷ đồng,
đạt 33% kế hoạch.

Với việc ấn định lại thuế danh mục hàng hóa xuất nhập
khẩu thì FCM còn phải nộp trên 1 tỷ đồng thuế nhập khẩu
và thuế giá trị gia tăng, cộng tiền phạt 105 triệu đồng (10%
số thuế ấn định). Tổng số tiền công ty phải nộp là 1,1 tỷ
đồng. Tuy nhiên, văn bản cũng nêu rõ trong thời hạn 90
ngày kể từ ngày nhận được quyết định, FCM có quyền
khiếu nại. FCM đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xem
xét lại để không ấn định thêm thuế nhập khẩu như trên
hoặc ấn định thêm ở mức thấp nhất. 
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Xuất khẩu của Trung Quốc bất ngờ giảm mạnh

-29.32

-12.49 3,831.07

USD tiếp tục mạnh lên do đồn đoán ECB tăng kích thích

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 của nước này giảm 3,1%, trái hoàn toàn với dự báo tăng
4% của các chuyên gia. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất của Trung Quốc giảm kể từ
tháng 1/2012. Nhập khẩu cũng giảm 0,7% sau khi giảm 0,3% trong tháng 5. Thặng dư
thương mại tháng 6 đạt 27,13 tỷ USD, tăng so với 20,4 tỷ USD tháng 5, nhưng thấp hơn
dự báo 27,75 tỷ USD của các chuyên gia. Theo dự báo của giới phân tích, kinh tế Trung
Quốc có thể sẽ tiếp tục "trượt dốc" từ mức tăng trưởng thấp nhất 13 năm do siết chặt
tín dụng và tình trạng dư thừa công suất của các nhà máy.

Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,1% lên
84,68 điểm, sát mức cao nhất 3 năm. Trong khi USD có xu hướng tăng do Cục dự trữ
liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu ngừng nới lỏng tiền tệ từ cuối năm nay, euro giảm
mạnh do đồn đoán Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng kích thích để hỗ trợ
kinh tế khu vực. Chủ tịch ECB tuần trước cho biết ngân hàng này tiếp tục theo đuổi nới
lỏng chính sách và duy trì lãi suất cực thấp.

(Cập nhật 16h30 ngày 10/07/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index giảm 1,07 điểm (-0,22%), xuống 484,43 điểm với 82 mã
tăng, 106 mã giảm và 87 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch
khớp lệnh đạt 28,25 triệu đơn vị, trị giá 473,7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa
thuận trong phiên chiều cũng có sự đột biến khi có 1,27 triệu cổ phiếu
VNM được sang tên, tổng giá trị 183,9 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng có
thêm 2 triệu trái phiếu BID được chuyển nhượng, trị giá 160 tỷ đồng.
Tính chung, giao dịch trong phiên hôm nay không kể 2 triệu trái phiếu
BID đạt 2,39 triệu đơn vị, trị giá 194,87 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối
lượng giao dịch cả phiên không kể trái phiếu là 30,64 triệu đơn vị, trị
giá 668,6 tỷ đồng. Trong nhóm VN30, dù vẫn có 11 mã tăng giá,
nhưng với mức tăng chỉ trên dưới 1%, trong khi số số mã giảm cũng
khá lớn là 14 mã, trong đó có nhiều mã có vốn hóa lớn như VIC, VCB,
MSN, BVH, DPM, FPT… nên chỉ số VN30-Index vẫn giảm 2,56 điểm (-
0,47%), đứng ở mức 538,97 điểm khi đóng cửa phiên hôm nay.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tương đương phiên
sáng, nâng tổng khối lượng mua vào của khối này trong ngày hôm
nay lên gần 3,2 triệu đơn vị, trong đó, họ mua vào nhiều nhất là DPM .
Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.026.600 đơn vị, trong đó
họ mua vào PVS 345.000 đơn vị, HDO 200.000 đơn vị, SHB 170.300
đơn vị. Trong khi đó, họ bán ra 1.662.200 đơn vị, với các mã bị bán ra
mạnh nhất là VCG 464.000 đơn vị, PVX 421.000 đơn vị, PVS 314.000
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Trên sàn HNX, diễn biến không có nhiều thanh đổi, vẫn là sự lình xình
với thanh khoản nhỏ giọt như phiên sáng. Vào cuối phiên giao dịch
chiều, dù nỗ lực phục hồi, nhưng thời gian là không đủ để HNX-Index
chạm đến mốc tham chiếu. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 0,15
điểm (-0,24%), xuống 62,43 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt
21,87 triệu đơn vị, trị giá 157,52 tỷ đồng. Với 10 mã tăng, 11 mã giảm
8 mã đứng giá và 1 mã không có giao dịch, HNX30-Index giảm 0,47
điểm (-0,4%), xuống 116,41 điểm. FLC được khớp hơn 5,15 triệu đơn
vị, vượt xa so với mã đứng thứ 2 về thanh khoản trên HNX là 3,46
triệu đơn vị của SCR và 2,78 triệu đơn vị của PVX ở vị trí thứ 3.
Trong khi SCR tăng nhẹ 200 đồng, lên 7.000 đồng/cổ phiếu khi đóng
cửa, thì cả FLC và PVX đều giảm 100 đồng/cổ phiếu khi chốt phiên
chiều. Đà giảm của HNX-Index được hãm bớt trong cuối phiên chiều
nhờ sự phục hồi của một số mã bluechip trong nhóm HNX30 như
ACB, LAS, BVS…

đơn vị và HDO 200.000 đơn vị.
5,680,670 1,662,200 BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ TƯ

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Giao dịch đuối dần về cuối phiên, Vn-Index giảm điểm
về cuối phiên, để mất 1.07 điểm, xuống còn 484.43
điểm. Giao dịch tiếp tục trầm lắng với thanh khoản vẫn
ở mức thấp. Giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 480 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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Yếu

Tiếp tục một phiên giao dịch thận trọng với không khí
trầm lắng. Đóng cửa, HNX-Index để mất 0.15 điểm về
mức 62.43 điểm. Thanh khoản không thay đổi so với
phiên trước với giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 150 tỷ
đồng. Tiếp tục một cây nến đen nhỏ với chiều cao
tương đương cây nến xanh trước đó và vận động dưới
đường MA(50) cho thấy giao dịch giằng co vẫn là chủ
đạo. 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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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:

 Trung Quốc có thể kích thích kinh tế sau khi xuất khẩu tháng 6 bất ngờ giảm mạnh nhất kể từ năm 2009.
Lúc 4h20’ hôm nay 10/7 theo giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,9% lên 132,63.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 2,2% sau khi số liệu
công bố cho thấy xuất khẩu tháng 6 của Trung Quốc giảm 3,1%, giảm mạnh nhất kể từ năm 2009 làm dấy lên
kỳ vọng chính phủ nước này sẽ đưa ra biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc
giảm 0,3%, Topix của Nhật Bản giảm 0,1% trong khi Nikkei giảm 0,3% do yên mạnh lên so với USD. Các
chuyên gia kinh tế theo khảo sát của Bloomberg cho rằng, Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ không nới lỏng
thêm chính sách tiền tệ trong 6 tháng tới. Điều này có thể khiến yên tăng trở lại. Lúc 9h33’ sáng nay 10/7 theo
giờ London, yên tăng 1,1% lên 100,06 yên/USD.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 11/07/2013

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy xu thế trên 2 sàn thay đổi. Tiếp tục một phiên giằng co với tâm lý thận trọng
chiếm ưu thế Cả 2 chỉ số giảm nhẹ về cuối phiên với thanh khoản sụt giảm Biên độ hẹp của 2 chỉ số cho thấy
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NHẬN ĐỊNH  

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. 

chiếm ưu thế. Cả 2 chỉ số giảm nhẹ về cuối phiên với thanh khoản sụt giảm Biên độ hẹp của 2 chỉ số cho thấy
thị trường còn giằng co đến hết cuối tuần này. 

Xu thế giá chính trong phiên là giảm dần. Sự tích cực từ các thị trường thế giới chỉ tạo được một chút thời
gian sôi động đầu phiên. Thông tin hỗ trợ trong nước vẫn thiếu vắng khiến người mua vẫn rất ngần ngại bỏ
vốn vào thị trường, bất chấp mức tăng giá trên diện rộng lúc mở cửa. Dao động vẫn tiếp tục hẹp với khối
lượng dưới tham chiếu giảm nhưng lượng khớp trên tham chiếu cũng không cải thiện rõ. Dao động hẹp nên
Vol yếu cũng không phải là tệ, nhất là số mã giảm giá đã giảm đi nhiều so với hôm qua. Tuy nhiên với dòng
tiền kém như thế này thì giỏi lắm thị trường cũng chỉ dao động lình xình được. Một điểm tốt có thể tính đến là
sự phân hóa trong nhóm blue-chips. Nhiều mã đã tăng trở lại dù thanh khoản còn kém, giảm bớt nguy cơ kéo
chỉ số xuống sâu hơn. Ngoài ra, khối ngoại hôm nay giảm giao dịch rất mạnh nên thị trường tương đối bình
yên. Ngược lại thanh khoản yếu nên dao động trở nên khó đoán. Dòng tiền không hẳn là rút khỏi thị trường
nhưng phổ biến là đứng ngoài. Thông tin vĩ mô hiện tại không có gì, thông tin VAMC chính thức được thành
lập đã quá cũ, trong khi thị trường vàng và tỷ giá dường như tiêu cực. Kết quả kinh doanh chỉ mới có một số
doanh nghiệp. Vì vậy dao động hẹp này sẽ còn kéo dài thêm vài phiên nữa, ít nhất là cũng hết tuần này.

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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