
CPI tháng 7/2013 được dự báo tăng khoảng 0,3 - 0,5%, từ mức tăng 0,05% của tháng
trước. Nếu kết quả dự báo trên của NDHMoney sát với thực tế, so với cuối năm ngoái,
CPI tháng này tăng khoảng 2,7% và so với cùng kỳ năm trước tăng khoảng 7,3%, đều
cao hơn so với các chỉ tiêu tương ứng của tháng trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất
của CPI kể từ sau Tết Nguyên đán. Việc điều chỉnh giá một số mặt hàng cơ bản là nhân
tố đáng lưu ý trong tháng này. Sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng, chi phí liên
quan đến giao thông vận tải bắt đầu được điều chỉnh theo. Nhân tố kìm giá quan trọng -
thực phẩm, cũng tăng trở lại, sau một chu kỳ dài liên tục giảm giá.

Lợi nhuận gộp giảm 36% xuống 25,8 tỷ đồng. SEC cho
biết, sản lượng đường bán quý II/2013 thấp hơn sản
lượng cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng và chi phí tài
chính giảm nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều
tăng. LNST quý II/2013 của SEC đạt 10,9 tỷ đồng, bằng
một nửa cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, SEC đạt 527 tỷ đồng
doanh thu và 42,9 tỷ đồng LNST. Doanh thu tăng nhưng
LNST giảm 11% so với 6 tháng năm trước.

Tổng sản lượng bán hàng ôtô trên toàn thị trường nửa đầu năm nay đã đạt 49.837
chiếc, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân khúc xe du lịch đạt 19.855
chiếc, tăng 22%; phân khúc xe tải và xe thương mại đạt 29.982 chiếc, tăng 13%. Xét

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu quý II của công ty
giảm 27%, đạt 62,6 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm nhưng
chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt so với cùng kỳ năm

Lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu tại thành phố
Hà Nội chính thức giảm xuống mức 12% kể từ ngày 12/7. Trước đó, kể từ ngày 1/8,
mức lệ phí trước bạ đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tại Đà Nẵng sẽ giảm xuống
còn 10%. Như vậy, Hà Nội và Đà Nẵng là hai thành phố đi đầu trong việc thực hiện nội
dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 02NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Việc giảm mức thu
lệ phí trước bạ được nhận định là sẽ giúp tăng sức mua ôtô trên thị trường, qua đó góp
phần gỡ khó cho các doanh nghiệp trong ngành.

Giảm trước bạ ôtô tại Hà Nội từ 12/7

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CPI tháng 7 có thể tăng cao nhất từ sau Tết Nguyên đánDệt lưới Sài Gòn đạt 3,88 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng

Thị trường ôtô 6 tháng đầu năm chuyển biến mạnh mẽ

SEC lãi 10,9 tỷ đồng quý II/2013, giảm 50% so cùng kỳ

Chứng khoán BIDV lãi quý II/2013 giảm hơn 90% so 

Doanh thu thuần quý II/2013 của SFN tăng 4,4% so với
cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn hàng bán tăng mạnh
hơn nên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 5,44 tỷ đồng. Do
doanh thu tài chính tăng trong khi các loại chi phsi cùng
giảm, nên lợi nhuận sau thuế của SFN tăng 9% so với
cùng kỳ, đạt 1,93 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 90,3
tỷ đồng doanh thu và 3,88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều
cao hơn so với năm trước.
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Tăng trưởng GDP quý II của nước này đạt 7,5%, khớp với dự báo của các chuyên gia
theo khảo sát của Bloomberg và thấp hơn tốc độ tăng trưởng 7,7% ở quý I. So với quý
trước, GDP quý II của Trung Quốc tăng 1,7%. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm của
Trung Quốc đạt 7,6%. Sản lượng công nghiệp tháng 6 tăng 8,9% so với cùng kỳ năm
trước, thấp hơn tỷ lệ 9,2% hồi tháng 5. Doanh số bán lẻ tháng 6 cũng tăng 13,3% so với
cùng kỳ năm trước sau khi tăng 12,9% trong tháng 5. Đầu tư tài sản cố định tăng 20,1%
trong nửa đầu 2013.

Sản lượng công nghiệp trong tháng Năm của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu
Âu (Eurozone) đã giảm 0,3% so với tháng trước đó, sau nhiều tháng tăng liên tiếp. Sự
sụt giảm này phần lớn do các loại hàng hóa tiêu dùng lâu bền giảm 2,3% và tư liệu sản
xuất cũng như máy công cụ giảm 1,5%. Tuy nhiên, sản lượng trong một vài lĩnh vực lại
tăng nhẹ như năng lượng tăng 0,1% và hàng hóa tiêu dùng không lâu bền tăng 0,6%.
Theo Eurostat, sản lượng công nghiệp trong tháng Ba và Tư của Eurozone - vốn đang
bị tác động tiêu cực từ suy thoái kinh tế - tăng lần lượt là 0,9% và 0,5%.
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Bộ Công thương giảm dự báo nhập siêu xuống còn 3-4 tỷ USDVinachem lên kế hoạch lợi nhuận 800 tỷ đồng quý III

chiếc, tăng 22%; phân khúc xe tải và xe thương mại đạt 29.982 chiếc, tăng 13%. Xét
riêng thị phần do các thành viên VAMA chi phối cũng đạt những con số rất đáng khích
lệ. Trong 6 tháng đầu năm, các hãng xe thuộc khối này đã bán ra tổng cộng 43.131
chiếc, tăng 21% so với cùng kỳ. Phân khúc xe đa dụng đạt tăng 49%; phân khúc xe du
lịch tăng 33,6%; phân khúc xe thương mại tăng 2%.

chi phí quản lý doanh nghiệp tăng vọt so với cùng kỳ năm
trước. BSC đạt 1,7 tỷ đồng LNST, giảm 94% so với cùng
kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 101 tỷ đồng doanh
thu và 4,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 36%
và 93% so với 6 tháng 2012.

6 tháng đầu năm công ty đạt 21.224 tỷ đồng, tăng 6,7% so
với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận đạt 937 tỷ đồng, lũy kế 6
tháng đầu năm đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng
kỳ năm 2012. Vinachem đặt mục tiêu giá trị sản xuất công
nghiệp quý III (theo giá thực tế) đạt 11.440 tỷ đồng, tăng
12,6% so với cùng kỳ; doanh thu tăng 15,2% lên 11.800 tỷ
đồng và lợi nhuận đạt 800 tỷ đồng.

+/-

26.03

Bộ Công thương cũng dự báo trong 6 tháng cuối năm 2013 kim ngạch nhập khẩu sẽ đạt 
thêm khoảng 70 - 71 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong năm 2013 lên 132 -
133 tỷ USD, tăng 14,5 - 16% so với năm 2012. Như vậy, con số nhập siêu trong năm
2013 vào khoảng 3 - 4 tỷ USD, chiếm 2,5 - 3% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trước đó, theo thông tin đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 1/7, Bộ Công
thương cho rằng, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 dự báo ở mức 127 tỷ USD, tăng
khoảng 1 tỷ USD so với kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ giao;
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VN-Index tăng nhẹ 0,11 điểm (+0,02%) lên 494,1 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 43,36 triệu đơn vị, tương đương giá trị 950,55 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,8 triệu đơn vị, trị giá 76,15
tỷ đồng. Toàn sàn có 82 mã tăng, 108 mã giảm và 82 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 11 mã tăng, 8 mã đứng giá, 11 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index tăng 0,33 điểm (+0,06%), lên 548,6 điểm. Trong số
những mã là trụ đỡ tăng điểm cho VN-Index phiên cuối tuần, chỉ còn
GAS vẫn giữ được đà tăng (500 đồng/cp), còn hầu hết đều giảm điểm
hoặc đứng giá. Hai cổ phiếu vừa được HOSE thông báo sẽ rời khỏi
nhóm VN30 trong kỳ tới là PNJ và DIG đều có phiên giao dịch ảm
đạm, giảm lần lượt 100 và 200 đồng/cp, với thanh khoản thấp. HAG
đạt khối lượng giao dịch lớn nhất trên HOSE, đạt trên 3 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index giảm 0,09 điểm (-0,14%), xuống 63,03 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch gần 19 triệu đơn vị, tương đương trị giá 148 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 344.681 cổ phiếu, trị giá 1,9 tỷ
đồng. Trong nhóm HNX30, có 3 mã tăng điểm, 12 đứng giá và 13 mã
giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,66 điểm (-0,55%) xuống
118,68 điểm. Những mã dẫn dắt trên HNX như KLS, VND, ACB đều
giảm điểm, trong khi SHB, SCR và PXV đứng giá. SCR, PVX, FLC là
mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HNX, đạt lần lượt 3,16 triệu,
2,57 triệu và 2,35 triệu đơn vị.
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 66 mã với tổng khối
lượng đạt 3,5 triệu đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 25 mã với
khối lượng đạt 760.900 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu PVS đạt 171.800 đơn vị, đồng thời bán ra 17 mã với khối lượng
453.700 cổ phiếu. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Phiên giao dịch đầu tuần chững lại sau phiên tăng
mạnh ở cuối tuần trước. Kết thúc bằng cây nến xanh
nhỏ cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư. Đóng
cửa Vn-Index ghi được 0.11 điểm lên 494.1 điểm.
Thanh khoản giảm nhẹ khi giá trị giao dịch đạt gần
1000 tỷ đồng. Điểm tích cực ở phiên nay là hầu như
trong phiên chỉ số không bị giảm hoặc có giảm nhưng
không đáng kể. Chỉ báo MACD bắt đầu cắt lên trên
đường tín hiệu là điểm tích cực cho xu hướng hiện tại.
Bên cạnh đó ghi nhận sự phục hồi khá tốt của STO,
MFI cho thấy dòng tiền bắt đầu quay lại thị trường. Tuy
nhiên RSI vẫn vận động hẹp quanh ngưỡng 50, cùng
với đó là dải Bollinger vẫn co hẹp lại, vì vậy áp lực bán
sẽ gia tăng nếu giá phục hồi trong vài phiên tới. Xu thế
giằng co vẫn là chủ đạo, ngưỡng 505 điểm sẽ là
ngưỡng cản của thị trường ở thời điểm này.

THỨ HAI
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Diễn biến tương tự và có phần đuối hơn khi hầu hết
thời gian giao dịch chỉ số này duy trì sắc đỏ. Đóng cửa,
HNX-Index để mất 0.09 điểm xuống 63.03 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước khi giá trị giao
dịch chưa tới 150 tỷ đồng. Có thể thấy sự bất ổn về
thanh khoản thể hiện dòng tiền khá yếu trên sản này
và tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng. 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. Thêm vào
đó chỉ báo STO tăng mạnh lên vùng quá mua vì vậy áp
lực điều chỉnh sẽ sớm xảy ra là lực cản cho đà phục
hồi trên sàn này. Hiện tại, kênh giằng co của chỉ số vẫn
trong khoảng từ 61-65 điểm.

65 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Bùng nổ kinh tế Trung Quốc suốt 20 năm qua khiến tài sản của người Trung Quốc tăng nhanh nhất thế giới.
Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài chỉ thu lợi nhuận 1% khi đầu tư vào chứng khoán Trung Quốc, hay chỉ
bằng 1/6 lợi nhuận mà họ thu được từ việc đầu tư trái phiếu Kho bạc Mỹ. Chỉ số chứng khoán MSCI Trung
Quốc đem lại lợi suất khoảng 14% kể từ tháng 7/1993 trong khi đó Standard & Poor’s 500 của Mỹ tăng 452%,
MSCI thị trường mới nổi tăng 322% và trái phiếu Kho bạc Mỹ là 86%. Trung Quốc chuyển sang nền kinh tế thị
trường giúp GDP bình quân đầu người nước này tăng khoảng 10,7 lần và giúp các doanh nghiệp trong nước
huy động 195 tỷ USD thông qua phát hành trái phiếu. Cụ thể, theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), GDP
bình quân đầu người của Trung Quốc tăng từ 517 USD năm 1993 lên 6.076 USD năm 2012, ghi nhận mức
tăng GDP bình quân đầu người nhanh nhất trong số 50 nền kinh tế lớn. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế Trung
Quốc lại không mang lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư. Giám đốc tại công ty quản lý tài sản Aberdeen, ông
Nicholas Yeo nhận định, Trung Quốc là trường hợp cho thấy tăng trưởng GDP mạnh không đồng nghĩa với thị
trường chứng khoán tăng trưởng mạnh. Ông này cho rằng, chất lượng quản lý kém là một trong những lý do
chính khiến doanh nghiệp không thể hoạt động tốt trong dài hạn.

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

Sau phiên giao dịch bất ngờ ở cuối tuần trước đó, thị trường đã quay lại nhịp giao dịch thông thường với tốc
độ khớp lệnh khá chậm cùng tâm lý giằng co còn duy trì. Cả 2 sàn đóng cửa trái chiều, trong khi Vn-index vẫn
còn giữ được sắc xanh đến cuối phiên thì HNX-Index lại giảm điểm cuối phiên. Thanh khoản phiên nay giảm
so với phiên cuối tuần.

Câu hỏi đặt ra cho phiên cuối tuần trước là tại sao thị trường lại tăng mạnh sau chuỗi giằng co và yếu tố nào
đã làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư nhanh vậy. Thì phiên hôm nay đã là câu trả lời cho phiên trước đó khi tâm
lý thận trọng quay lại và giao dịch lình xình được duy trì cả phiên. Nhóm cổ phiếu kéo thị trường tăng ở phiên
trước đó thì phiên nay vẫn thể hiện sức mạnh ở đầu phiên, tuy nhiên đà sụt giảm đã nhanh chóng quay lại
vào cuối phiên. Các mã giảm mạnh nhất là MSN, DPM, STB, PVF, VIC. Nhóm cổ phiếu vẫn giữ được sức
tăng đến cuối phiên là BVH, CTG, GMD, HAG, HPG, HSG. Phiên chững giá hôm nay làm nổi lên lo ngại khối
ngoại có thể bán ròng. Tuy nhiên thực tế HSX lại được mua ròng khoảng 30,6 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận.
Các giao dịch bán của khối ngoại tuy tăng 12% về khối lượng nhưng lại giảm 28% về giá trị. Rổ VN30 không
chứng kiến các giao dịch bán đáng chú ý nào ngoài DPM và MSN. Xét về độ rộng, số cổ phiếu tăng giá hôm
nay đã kém đi so với phiên trước. Thanh khoản chung cũng suy giảm. Tuy nhiên một điều dễ nhận thấy là thị
trường duy trì được trạng thái cân bằng với mức giảm rất nhẹ. Các cổ phiếu vẫn phân hóa rõ và những mã
khỏe nằm trong rổ VN30 vẫn được nâng đỡ dưới tham chiếu. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa cho tín
hiệu mới của thị trường. Xu thế đi ngang vẫn duy trì.

Trong điều kiện thanh khoản chưa có sự thay đổi 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. 

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




