
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tập đoàn đã hoàn tất đợt 1 trị giá 150 triệu USD của thỏa
thuận hợp tác chiến lược với Warburg Pincus thông qua
Công ty tài chính được chỉ định là Warburg Pincus
Consortium. Trước đó, Warburg Pincus Consortium đã
chính thức ký hợp đồng góp 200 triệu USD để mua
khoảng 20% cổ phần của CTCP Vincom Retail, một công
ty thành viên của Tập đoàn Vingroup. Warburg Pincus còn
cam kết sẽ đầu tư 25 triệu USD khi Vingroup niêm yết trên
thị trường chứng khoán nước ngoài
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UBND thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ
quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ thành phố từ nguồn dự phòng của Chính phủ và nguồn
vốn khác, với số kinh phí 1.500 tỷ đồng cho 3 dự án gồm: Thứ nhất, dự án Cải tạo,
nâng cấp đê hữu Hồng kết hợp làm đường giao thông. Tổng kinh phí đầu tư khoảng
1.355 tỷ đồng. Dự án thứ 2 là xử lý cấp bách hộ chân chống sạt lở bờ sông Đà, sông
Hồng và sông Đuống trên địa bàn Hà Nội bằng cách hộ chân chống chống sạt lở hơn
50km. Thứ ba là dự án Đầu tư tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích, đến năm 2016
hoàn thành giai đoạn I từ cống đầu mối Lương Phú đến cầu Trắng, thị xã Sơn Tây. 

Hà Nội đề nghị xem xét hỗ trợ 1.500 tỷ đồng cho 3 dự án ngành nông nghiệp

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới Vingroup hoàn tất đợt 1 của thỏa thuận 200 triệu USD
với Warburg Pincus

57% nhà đầu tư nước ngoài muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông lãi 1,41 tỷ đồng quý II

Thủy điện Nậm Mu đạt 12,1 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng

Việt Nam xếp thứ 42 thế giới với GDP tính theo ngang bằng sức mua là 322,7 tỷ USD
và đứng thứ 56 theo cách tính GDP thông thường là gần 141,7 tỷ USD năm 2012, so
với các nước trong khu vực có Thái Lan đứng thứ 31, Malaysia (34), Philippines (40),
Singapore (thứ 35). Những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là lạm phát giảm còn
6,7% trong tháng 6/2013, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng đáng kể từ 2,2 tháng
nhập khẩu cuối quý I/2012 lên 2,8 tháng cuối quý I/2013. Kim ngạch xuất khẩu tăng
16% trong nửa đầu 2013 trong đó, lĩnh vực có đầu tư nước ngoài chiếm tới 66% tổng
kim ngạch. Việt Nam cũng đạt thặng dư thương mại vào năm 2012, lần đầu tiên kể từ
năm 1992 và được dự báo tiếp tục thặng dư trong năm 2013

Doanh thu và giá vốn hàng bán của SVT đều tăng mạnh
so với quý II/2012. Doanh thu thuần đạt gần 20 tỷ đồng và
lợi nhuận gộp tăng 43% lên 2,53 tỷ đồng. Tuy doanh thu tài
chính gần như không còn nhưng SVT vẫn đạt 1,41 tỷ đồng
lợi nhuận sau thuế, trong khi năm trước báo lỗ 1,03 tỷ
đồng. Lũy kế 6 tháng, SVT đạt 24,8 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau
thuế đạt 1,44 tỷ đồng.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại dẫn Khảo sát Triển vọng kinh doanhHJS trong quý II đạt 42,7 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh
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Bộ Tài chính cho rằng, giai đoạn 2011-2015 vẫn cần nguồn vốn lớn từ NSNN đầu tư
cho cơ sở hạ tầng KT-XH để tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực này. Dự kiến trong giai
đoạn 2011-2015, tổng nhiệm vụ huy động vốn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
khoảng 1.021,1 nghìn tỷ đồng. Trong số này, dự kiến vay ngoài nước khoảng 152,7
nghìn tỷ đồng; vay trong nước khoảng 868,4 nghìn tỷ đồng (dự kiến phát hành trái phiếu
chính phủ khoảng 660,4 nghìn tỷ đồng còn lại 208 nghìn tỷ đồng sẽ huy động từ các
nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nước khác). Nếu loại trừ chi trả nợ gốc, tổng nhiệm
vụ vay để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (bao gồm cả trái phiếu chính phủ) khoảng
694,5 nghìn tỷ đồng, trong đó vay trong nước khoảng 628,3 nghìn tỷ đồng.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,484.26

Dư nợ Chính phủ tiếp tục tăng trong giai đoạn 2011 - 2015Thủy sản Minh Phú xuất khẩu 175,3 triệu USD 6 tháng

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương Mại dẫn Khảo sát Triển vọng kinh doanh
ASEAN 2012/2013, do Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore và Phòng thương mại Mỹ thực
hiện, cho biết: có 57% nhà đầu tư nước ngoài muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đây
là kết quả đứng đầu trong các quốc gia ASEAN tham gia khảo sát. Đứng tiếp sau là
Thái Lan, Singapore, Philippines. Nếu đánh giá về địa điểm đầu tư được các nhà đầu tư
thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore quan tâm, thì Việt Nam đứng thứ hai, sau địa
điểm mới nổi Myanmar lần đầu tiên có tên trong danh sách.

HJS trong quý II đạt 42,7 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh
doanh, nâng giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm lên 69,7 tỷ
đồng. Lợi nhuận quý II của công ty là 7 tỷ đồng và lũy kế 6
tháng là 12,1 tỷ đồng. Trong quý III, HJS đặt mục tiêu 40,2
tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh và 8,8 tỷ đồng lợi nhuận
và dự kiến lợi nhuận 6 tháng cuối năm là 12,9 tỷ đồng.
Năm 2013, HJS lên kế hoạch lợi nhuận 25 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2013, khối lượng xuất khẩu đạt 14.459
tấn, tương ứng giá trị xuất khẩu 175,31 triệu USD. So với
cùng kỳ năm 2012, lượng xuất khẩu giảm 3,5% và giá trị
xuất khẩu giảm hơn 2%. Năm 2013, Minh Phú đặt mục tiêu
kim ngạch xuất khẩu 465 triệu USD. Như vậy, sau 6 tháng,
công ty hoàn thành 38% kế hoạch. Trước đó, MPC năm
2012 đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 500 triệu USD
nhưng cũng không hoàn thành kế hoạch, đạt 369,4 triệu
USD.
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JPMorgan Chase & Co., ngân hàng lớn nhất của Mỹ, vừa cho biết lợi nhuận quý II tăng
31% lên 6,5 tỷ USD trên số doanh thu là 25,2 tỷ USD, cao hơn so với lợi nhuận 5 tỷ
USD và doanh thu 22,2 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Wells Fargo, ngân hàng lớn về
cho vay thế chấp của Mỹ công bố lợi nhuận quý II tăng 19,4% lên 5,5 tỷ USD, so với 4,6
tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái, nhờ chất lượng tín dụng được cải thiện trong thị trường
nhà đất và hoạt động cho vay cao hơn. Doanh thu của Wells Fargo đạt 21,4 tỷ USD,
cao hơn so với 21,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Lúc 9h29’ sáng nay 16/7 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 99,91 yên/USD, từ 99,86
yên/USD phiên hôm qua. USD tăng 0,9% so với yên trong 2 phiên trở lại đây. USD ít
thay đổi so với euro, giao dịch ở 1,3067 USD/EUR. Yên giảm 0,1% so với euro xuống
130,56 yên/EUR. USD tiếp đà tăng trước phiên điều trần vào ngày 17/7 (hay tối 18/7
theo giờ Việt Nam) trong khi nhu cầu với yên hạn chế trước thời điểm công bố biên bản
họp của ngày 10-11/6 của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ).

(Cập nhật 16h40 ngày 16/07/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index tăng 2,12 điểm (+0,43%), lên 496,22 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 42,32 triệu đơn vị, tương đương giá trị 983,18 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận cũng tăng lên trong phiên chiều khi có thêm 1,5
triệu đơn vị được chuyển nhượng, nâng tổng khối lượng được sang
tên trong phiên thỏa thuận lên hơn 2 triệu đơn vị, trị giá 58,87 tỷ đồng.
Dù số mã tăng chỉ bằng một nửa số mã giảm (6 mã tăng, 12 mã
giảm), nhưng nhờ các mã tăng có mức ảnh hưởng lớn và mức tăng
cũng khá mạnh như VNM, FPT, HAG, GMD, PGD, REE nên VN30-
Index vẫn duy trì được sắc xanh khi chốt phiên. Chốt phiên, VN30-
Index tăng 1,15 điểm (+0,21%), lên 549,75 điểm. Trong nhóm này,
GMD tăng mạnh nhất với 700 đồng (+2,54%), lên 28.300 đồng/cổ
phiếu, HAG tăng 500 đồng (+2,28%), lên 22.400 đồng/cổ phiếu. Trong
khi đó, mã giảm mạnh nhất trong nhóm là 2 mã chuyển bị chia tay
nhóm là DIG (-1,98%) và PNJ khi mất 1,87%. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, khối ngoại vẫn tập trung mua vào HAG và GAS. Đây
chính là lý do giúp 2 bluechip này tăng giá khá trong phiên hôm nay.
Trong đó, họ mua vào HAG là 369.500 đơn vị và GAS là 275.460 đơn
vị. Tổng cộng, họ mua vào 2,7 triệu đơn vị. Bên HNX, nhà đầu tư
nước ngoài mua vào 1.389.100 đơn vị, trong khi bán ra 366.115 đơn
vị. Các mã được mua vào nhiều là APS, SHB 273.000 đơn vị, trong
khi đó, họ bán ra mạnh nhất là PVS với 92.100 đơn vị. 
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

Trên sàn HNX, lực mua yếu khiến HNX-Index chỉ dao động dưới mốc
tham chiếu trong suốt phiên chiều, cũng như phần lớn thời gian của
phiên sáng. Tuy nhiên, khi sàn HOSE đóng cửa, nhà đầu tư bắt đầu
quay sang một số mã bluechip trên HNX, giúp sàn này dần hồi phục
vào cuối phiên, nhưng thời gian không đủ để HNX-Index leo lại lên
mốc tham chiếu. Kết thúc phiên 16/7, HNX-Index giảm 0,03 điểm (-
0,05%), chốt ở 63 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 18,71 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 139,67 tỷ đồng. Sự hồi phục của HNX-
Index vào cuối phiên nhờ vào sự hỗ trợ của nhóm HNX30. Kết thúc
phiên, nhóm HNX30 có 10 mã tăng, trong khi chỉ còn 4 mã giảm, giúp
HNX30 tăng 0,26 điểm (+0,22%), lên 118,95 điểm. FLC là mã có khối
lượng khớp lớn nhất sàn với 3,3 triệu đơn vị, bỏ xa mã đứng kế tiếp
là VND với lượng khớp là 1,98 triệu đơn vị.

2,920,846 366,115BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tăng điểm phiên thứ 4 liên tiếp nhờ nỗ lực kéo lên ở
cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS và VNM đã giúp chỉ số
này ghi được 2.12 điểm lên 496.22 điểm. Thanh khoản
giảm nhẹ so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt
hơn 900 tỷ đồng. Cổ phiếu lớn tăng điểm ở phiên nay
đã giúp nâng đỡ chỉ số hầu như trong phiên không bị
giảm điểm 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.

NHẬN ĐỊNH  
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495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

570 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến giống phiên trước đó, nỗ lực tăng điểm bất
thành, chỉ số đóng cửa giảm nhẹ 0.05 điểm xuống 63
điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm mạnh, tổng giá trị
giao dịch đạt hơn 137 tỷ đồng, sụt giảm hơn 10% so
với phiên trước đó. 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trang 3

Trung bình 57 điểm
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63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Các ngân hàng châu Á có thể lâm vào tình trạng thiếu vốn nghiêm trọng nếu tiếp tục mở rộng đầu tư khi kinh
tế khu vực tăng trưởng mạnh. Theo giám đốc điều hành (CEO) ngân hàng DBS của Singapore, ông Piyush
Gupta, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế châu Á, kết hợp với những yêu cầu của hiệp ước Basel III có
thể khiến các ngân hàng khu vực thiếu hụt 1.000 tỷ USD trong vòng 5 năm. Trong báo cáo triển vọng kinh tế
hồi tháng 4, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết tăng trưởng kinh tế của các nước Đông
Nam Á dự kiến đạt 5,5% trong vòng 5 năm tới, kéo theo đó là một lượng lớn tiền sẽ được chi tiêu cho hạ tầng
cơ sở. Chẳng hạn, hồi đầu tháng 2 năm nay, chính phủ Thái Lan công bố kế hoạch chi 2 nghìn tỷ Baht (63 tỷ
USD) trong 7 năm để phát triển cơ sở hạ tầng đất nước. Song hành với tốc độ tăng trưởng của các nền kinh
tế khu vực, bảng cân đối kế toán của các ngân hàng châu Á cũng mở rộng đáng kể, dẫn tới tình trạng thiếu
hụt vốn trong trung hạn khi phải đáp ứng các tiêu chuẩn của Basel III. Theo ông Gupta, mặc dù hiệp ước
Basel III không yêu cầu các ngân hàng phải tăng dự trữ vốn trong 1 hoặc 2 năm tới, song xét về trung hạn,
các ngân hàng châu Á sẽ lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn. "Trừ khi một lượng lớn vốn tư nhân đổ vào, các
ngân hàng mới có thể tránh được tình trạng thiếu hụt vốn. Song điều này rất khó xảy ra, do đó phần lớn vốn
sẽ do nhà nước bơm vào. Đối với một số quốc gia dồi dào dự trữ, điều này là có thể, nhưng với những quốc
gia thâm hụt thì không", ông Gupta cho biết.
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NHẬN ĐỊNH  

Biến động của thanh khoản cho thấy dấu hiệu dòng tiền chưa quay trở lại và dường như vẫn tập trung nhiều
hơn ở HSX. Sàn HNX phiên nay khớp lệnh giảm 6% về giá trị trong khi HSX khớp lệnh tăng hơn 5%. Giao
dịch thận trọng sẽ còn kéo dài trong tuần giao dịch này. Vì vậy nhà đầu tư thận trọng với thị trường và duy trì
trạng thái hiện tại. 

Tiếp tục phiên tăng điểm trên sàn Hose nhờ nỗ lực kéo chỉ số ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là GAS và VNM.
Chưa có thay đổi nào trong xu thế hiện tại trên 2 sàn. Và thanh khoản tiếp tục sụt giảm là điều bất ổn ở thời
điểm này. 

Tuy nhiên trong phiên hôm nay các cổ phiếu lớn tỏ ra yếu đi thì nhiều cổ phiếu trung bình và nhỏ lại tăng tốt
hơn. Giao dịch bất ngờ nhất trong nhóm blue-chips thuộc về VIC. Ảnh hưởng rất lớn tới HSX khi cổ phiếu này
đột ngột yếu đi trông thấy vào phiên sáng. Đã có lúc VIC sụt giảm tới 2,33% so với tham chiếu. Cuối phiên
chiều VIC có phục hồi một chút, thu hẹp được mức giảm còn 0,78%, nhưng vẫn là nguyên nhân quan trọng
khiến VN-Index suy yếu. Trong 4 phiên gần đây VIC đạt mức thanh khoản rất cao, bình quân 2,64 triệu cổ
phiếu được giao dịch mỗi phiên, trong khi bình quân một tháng trước đó chưa tới 700.000 đơn vị/phiên. VIC
có thể coi là đang có đột biến về thanh khoản. Trong khi ở phía tăng giá tốt kể đến VNM, GAS…bên cạnh đó
là FPT, HAG, GMD, REE. VNM ghi nhận giao dịch đột biến với thanh khoản đạt cao nhất trong 41 phiên. Trên
sàn HNX phiên nay không có giao dịch nào đột biến, điểm tích cực là sự trở lại ở nhóm cổ phiếu chứng khoán
với việc tăng giá ở hầu hết các mã nhóm này như BVS, KLS, VND. Tuy nhiên cũng đã không gây ra hiệu ứng
tích cực nào đáng kể cho toàn sàn. 
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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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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.




