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Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương .NSC công
bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 10/7. Hội đồng quản
trị nhấ ttrí trả nốt cổ tức năm 2012 tỷ lệ 15% bằng tiền và
tạm ứng cổ tức đợt 1/2013, cũng với tỷ lệ 15% bằng tiền.
Tổng tỷ lệ cổ tức là 30%. NSC sẽ trả cổ tức trong tháng
8/2013. Năm 2013, cổ đông NSC thông qua kế hoạch
doanh thu 598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng.
Mục tiêu cổ tức cho năm tới là 30%. 
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Theo Đại sứ John Nielsen, các khoản viện trợ cho Việt Nam sẽ tập trung vào phát triển
những cộng đồng nghèo ở ba miền Bắc, Trung, Nam, trong đó đặc biệt là các tỉnh Đắk
Lắk, Đắk Nông, Lai Châu, Điện Biên, Bến Tre và Quảng Nam.Theo Sách Xanh phiên
bản 2013 của Phái đoàn liên minh châu Âu về hợp tác với Việt Nam, Đan Mạch là nhà
tài trợ lớn trong các nước thuộc cộng đồng Châu Âu trong năm 2012 với mức giải ngân
88,81 triệu euro, tương đương 115,6 triệu USD (trong đó viện trợ không hoàn lại là
42,85 triệu euro và cho vay ưu đãi là 1,96 triệu euro) chiếm 11% trên tổng số vốn ODA
giải ngân của châu Âu cho Việt Nam.

Đan Mạch sẽ giải ngân 100 triệu USD cho Việt Nam

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tập đoàn LG có thể đầu tư “hàng tỷ USD” vào Hải PhòngNSC trả cổ tức 30% bằng tiền vào tháng 8

WB: Lạm phát Việt Nam dự kiến 8,2% vào cuối 2013

Nông dược HAI 9 tháng đạt 26 tỷ đồng LNST

SED có lãi trở lại 20,7 tỷ đồng quý II/2013

Một nguồn tin cho hay, tập đoàn LG có thể sẽ đầu tư “hàng tỷ USD” vào khu công
nghiệp Tràng Duệ (Hải Phòng), thay vì kế hoạch đầu tư 300 triệu USD như đã công bố
trước đây. Cụ thể, LG đang tiến hành khảo sát để đầu tư một tổ hợp sản xuất các sản
phẩm điện tử và điện lạnh gia dụng, và các thủ tục cần thiết đang được cả LG và Hải
Phòng tích cực hoàn tất. Nguồn tin nói trên cho hay trước đây LG muốn đầu tư khoảng
300 triệu USD, sau đó sẽ tăng vốn dần theo quy mô sản xuất. Tuy nhiên, phía Hải
Phòng mong muốn nhà đầu tư đầu tư dự án quy mô lớn hơn để có thể đạt được hiệu
quả cao hơn và hai bên đã tiến hành thương thảo liên tục xung quanh kế hoạch này.

HAI quyết định thành lập chi nhánh tại Campuchia; thành
lập chi nhánh tại Sơn La; thành lập Văn phòng Hội đồng
quản trị tại TPHCM. Quý III niên độ tài chính 2012-2013
(quý II năm 2013), HAI đạt 152,5 tỷ đồng doanh thu và
8,33 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 9 tháng, công ty
đạt 570 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế. EPS đạt 1.493 đồng. Trong quý IV, công ty lên kế
hoạch doanh thu 270 tỷ đồng.

Báo cáo triển vọng kinh tế mới công bố sáng nay của Ngân hàng Thế giới cho rằng,
tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn vào những quý cuối năm, ước tính sẽ
ở mức 5,3% trong năm 2013, tuy thấp hơn so với mục tiêu 5,5% của Chính phủ nhưng

CTCP đầu tư và phát triển Giáo dục Phương Nam công bố
báo cáo tài chính quý II/2013. Sau khi báo lỗ 1,87 tỷ đồng
trong quý I, SED quý II đạt lợi nhuận sau thuế 20,7 tỷ
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Từ ngày 10/7-12/7/2013 tại New Delhi - Ấn Độ, đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 15 của Ủy ban
Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ. Tại kỳ họp, hai bên đã trao đổi một số nội dung quan trọng
trong đó có nội dung về hợp tác tín dụng, viện trợ giữa Chính phủ Việt Nam và chính
phủ Ấn Độ. Sau phiên họp toàn thể Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ, ngày 11/7/2013,
tại New Delhi - Ấn Độ, đại diện 2 nước đã ký Hiệp định vay khoản tín dụng trị giá 19,5
triệu USD của chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam.Kể từ năm 1987 đến nay, chính phủ
Ấn Độ đã tài trợ cho Việt Nam với tổng trị giá khoảng 145 triệu USD.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,460.92

Chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam khoản tín dụng trị giá 19,5 triệu USDCông ty mẹ AMV đạt 110 triệu đồng lợi nhuận 6 tháng 

ở mức 5,3% trong năm 2013, tuy thấp hơn so với mục tiêu 5,5% của Chính phủ nhưng
vẫn cao hơn một chút so với 5,2% của năm ngoái. Con số tăng trưởng kinh tế dự báo
cho năm 2014 vào khoảng 5,4%. WB đưa ra dự báo cho rằng lạm phát dự kiến ở mức
8,2% vào thời điểm cuối năm 2013, cao hơn so với mục tiêu dưới 7% của Chính phủ và
con số dự báo trước đó của nhiều chuyên gia và tổ chức kinh tế (6,5-7%).

trong quý I, SED quý II đạt lợi nhuận sau thuế 20,7 tỷ
đồng, kéo lợi nhuận 6 tháng lên 18,84 tỷ đồng. So với cùng
kỳ năm trước, lợi nhuận quý II tăng 34% và lợi nhuận 6
tháng tăng 31%. Doanh thu thuần quý II và 6 tháng đầu
năm đạt lần lượt 163 tỷ đồng và 216 tỷ đồng.

AMV công bố báo cáo tài chính quý II/2013 của công ty
mẹ. Theo đó, doanh thu thuần quý II/2013 tăng so với
cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn hàng bán giảm. Ngoài
ra, chi phí tài chính, chi phí bán hàng cũng đều giảm nên
AMV có lãi sau thuế 76 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, AMV đạt 4,72 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau
thuế 110 triệu đồng.
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14,506.25

Kinh tế Triều Tiên tăng trưởng nhanh nhất kể từ 2008

70.80

13.67 3,882.65

USD hướng đến tuần giảm mạnh

tổng sản phẩm quốc nội của Triều Tiên năm 2012 tăng 1,3%, sau khi tăng 0,8% trong
năm 2011. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Triều Tiên kể từ năm 2008.
Đây thực sự là một điều khá bất ngờ bởi trong 7 năm trở lại đây, có tới 4 năm kinh tế
Triều Tiên đều suy giảm do bị ảnh hưởng bởi các biện pháp cô lập và trừng phạt quốc
tế. BOK cũng cho biết sản lượng nông nghiệp và thủy sản của Triều Tiên trong năm
2013 tăng 3,9% nhờ sử dụng một lượng lớn phân bón trong sản xuất lúa và ngô. Sản
lượng chăn nuôi lợn và các loại gia cầm cũng tăng 12,3% so với 1 năm trước. 

USD giảm giá do Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ khi lạm phát
của Mỹ vẫn thấp trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so
với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 1,5% phiên hôm qua, mức giảm mạnh nhất kể từ
tháng 10/2011. Euro giao dịch ở 129,64 yên/EUR. Euro hướng đến tuần tăng 2,1% so
với USD và giảm 0,2% so với yên. Đồng bạc xanh hướng đến tuần giảm so với hầu hết
các đồng tiền chủ chốt sau khi chủ tịch Fed Ben Bernanke cho biết, kinh tế Mỹ vẫn cần
chính sách kích thích trong tương lai gần.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Phiên giao dịch cuối tuần, bất ngờ bùng nổ vào cuối phiên chiều, Vn-
Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên ghi được 9.52 điểm lên
493.99 điểm. Thanh khoản cũng tăng mạnh với giá trị khớp lệnh lên
tới hơn 1000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với các phiên trước đó. Kết
thúc bằng cây nến dài xanh rỗng cho tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó
MFI cũng đang quay lại ngưỡng 50 cho thấy dòng tiền bắt đầu quay
lại thị trường. Tuy nhiên MACD chưa cho tín hiệu rõ ràng khi vẫn đi
ngang cùng đường tín hiệu. RSI vẫn vận động hẹp quanh ngưỡng 50,
tuy nhiên STO đã tăng trở lại. Đường giá phiên nay đã chạm đường
MA(50), cùng với đó dải Bollinger vẫn tiếp tục co lại thì áp lực bán sẽ
gia tăng trong phiên tới là điều không tránh khỏi. Xu thế giằng co vẫn
là chủ đạo trên sàn này với dải dưới ở ngưỡng 470 điểm và dải trên ở
ngưỡng 505 điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại mua vào trên sàn HOSE 69 mã với khối lượng
4,2 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất GAS và VIC với khối
lượng lần lượt 636.830 đơn vị và 618.190 đơn vị. Bên HNX, nhà đầu
tư nước ngoài mua vào trên sàn HNX 33 mã với tổng khối lượng 1,24
triệu đơn vị, trong đó mua vào STL với khối lượng 585.000 đơn vị.
Đồng thời bán ra 14 mã với tổng khối lượng 249.800 đơn vị, trong đó
bán ra mạnh nhất PGS 93.800 đơn vị.
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Cũng có phiên giao dịch tích cực khi kết thúc phiên cuối tuần bằng
một cây nến dài xanh rỗng. HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất
trong phiên, ghi được 0.78 điểm lên 63.12 điểm. Thanh khoản cũng
cải thiện với giá trị khớp lệnh tăng hơn 33%. Khối lượng tăng kèm
cùng chỉ số tăng là điểm tích cực khi yếu tố thanh khoản hiện tại luôn
là nỗi băn khoăn của nhà đầu tư. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt
tăng điểm, tuy không sôi động nhưng có thể thấy độ rộng của thị
trường khá tốt. Các chỉ báo kỹ thuật chưa mở ra tín hiệu mới khi
MACD vẫn nằm phía dưới đường tín hiệu, dải Bollinger vẫn đi ngang
và co hẹp lại. Đường giá phiên nay đã chạm lại đường MA(50) và hội
tụ ở dải giữa của Bollinger vì thế áp lực điều chỉnh trong phiên tuần
tới là khá cao. Hiện tại, kênh giằng co của chỉ số vẫn trong khoảng từ
61-65 điểm.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Vn-Index có phiên tăng điểm hồi phục trở lại. Đóng
cửa chỉ số tăng trở lại 0,04 điểm (+0,01%) lên mốc
484,47 điểm với 102 mã tăng giá, 88 mã giữ tham
chiếu và 77 mã giảm giá. Khối lượng giao dịch chỉ đạt
hơn 35 triệu đơn vị, trong đó có hơn 6 triệu là giao dịch
thỏa thuận. Tổng giá trị giao dịch tại HOSE đạt gần
734 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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570 điểm

Mạnh

Yếu

Tín hiệu tích cực trên sàn HOSE giúp cho đà giảm của
chỉ số HNX-Index được hãm lại. Đóng cửa, HNX-Index
giảm nhẹ 0,09 điểm (-0,14%) xuống 62,34 điểm. Khối
lượng giao dịch chỉ hơn 14,54 triệu đơn vị, tương ứng
102,35 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa thuận không
mấy được cải thiện, chỉ đóng góp 3,4 tỷ đồng. 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

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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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:

Theo số liệu từ Bloomberg, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng thêm 0,2% lên 135,39 điểm vào lúc
12:31 p.m. tại Tokyo với 5/8 số mã tăng điểm. Cũng trong sáng nay, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng
0,6%. Tính trong cả tuần, chỉ số này đã tăng 3,2%, lần tăng theo tuần mạnh nhất kể từ hồi cuối tháng 4. Chỉ
số Topix của Nhật tăng 0,5%. Trong khi đó, một số thị trường trong khu vực quay đầu giảm điểm như Hang
Seng của Hong Kong và chỉ số Shanghai Composite cùng mất 0,5% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc
cũng giảm điểm. Vừa qua, các quan chức của cả Fed và BOJ đều cho biết sẽ tiếp tục duy trì gói nới lỏng
nhằm kích thích nền kinh tế phát triển. Trước đó, ngân hàng trung ương Châu Âu và ngân hàng Anh cũng cho
biết sẽ tiếp tục giữ lãi suất ở ngưỡng thấp kỷ lục. Trong năm ngoái, việc các ngân hàng trung ương đồng loạt
cắt giảm lãi suất, bơm thanh khoản và mua trái phiếu đã giúp chứng khoán toàn cầu tăng 13%. "Chính sách
nới lỏng tiền tệ đã giúp hỗ trợ các thị trường. Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là sớm muộn gì thì chương
trình này cũng phải kết thúc, do đó, chứng khoán cũng sẽ chỉ được hỗ trợ thêm một thời gian nữa mà thôi",
ông Chris Green, chiến lược gia tại công ty chứng khoán First NZ Capital Ltd cho biết. Khép phiên sáng, chỉ
số VN-index tăng mạnh 5,43 điểm, tương đương 1,12% lên 489,9 điểm. Toàn sàn có tới 123 mã tăng, 125 mã
đứng giá và chỉ có 60 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,317 triệu cổ phiêu, tương đương 595 tỷ
đồng cao hơn phiên sáng qua khoảng trên 200 tỷ đồng.
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Phiên giao dịch hôm nay chưa mở ra xu thế tăng điểm trở lại, tuy nhiên thanh khoản tăng cùng điểm số sẽ
giúp tâm lý tích cực quay trở lại trong phiên đầu tuần kế tiếp. Tuy nhiên ở ngưỡng hiện tại, xác suất điều
chỉnh trong phiên kế tiếp là khá cao. Nhà đầu tư chưa nên vội mở trạng thái mua ở thời điểm này. 

Khởi sắc trong phiên giao dịch cuối tuần phần nào đã xóa tan tâm lý ảm đảm của thị trường trong cả tuần
trước đó. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong ngày cùng với thanh khoản tăng từ 30-40%
so với trung bình các phiên trước đó là điểm tích cực cho xu thế hiện tại.

Nhóm cổ phiếu Vn30 tiếp tục là nhóm cổ phiếu được chú ý hôm nay và luôn là động lực tăng điểm của thị
trường. Độ rộng chỉ thực sự lan tỏa ra toàn thị trường khi mức tăng khá tốt ở hầu hết các mã Vn30 được rõ
ràng cùng khớp lệnh tăng ở nhóm này. Khối ngoại là nhân tố kích thích khi đã quay lại mua ròng sau hai phiên
bán ròng trước đó. Trên Hose, khối ngoại mua vào hơn 165 tỷ đồng và bán ra hơn 107 tỷ đồng; trên HNX giao
dịch của khối ngoại tăng nhẹ với giá trị mua vào đạt 7.7 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt gần 3.4 tỷ đồng. Kết thúc
phiên hôm nay, Vn-Index ghi được 9.52 điểm lên 493.99 điểm, đường giá đã chạm dải giữa của Bollinger và
nằm phía trên đường MA(50). HNX-Index cũng tăng lên ngưỡng 63 điểm, đóng cửa ở mức 63.12 điểm.
Thanh khoản tăng gần 40% trên sàn Hose và tăng hơn 33% trên HNX là điểm tích cực trong điều kiện hiện tại
khi mà giao dịch èo uột kéo dài suốt từ tuần trước. Cả 2 biểu đồ đều kết thúc bằng cây nến xanh rỗng là điểm
tích cực cho thị trường và chỉ số đóng cửa đều tăng nhẹ so với đầu tuần. Giao dịch tích cực sau chuỗi ngày
giằng co cùng thanh khoản cải thiện là tín hiệu tích cực cho xu thế trong tuần tới. Tuy nhiên các tín hiệu kỹ
thuật ở thời điểm hiện tại vẫn cho xu thế giằng co là chủ đạo.

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
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.

cấp khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.




