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quý II, doanh thu bán hàng giảm 10% so với cùng kỳ năm
trước, đạt 40,4 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng, đạt 10,6 tỷ
đồng do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn. Chi phí bán
hàng và chi phí quản lý đều tăng so với quý II năm ngoái.
LNTT của VTB giảm hơn 40%, LNST đạt 1,34 tỷ đồng,
tăng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 97 tỷ đồng
doanh thu và 7,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng so
với cùng kỳ năm trước.
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6 tháng đầu năm 2013, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Thừa Thiên Huế đạt
7,45%. Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của
nhân dân, với tổng mức doanh thu dịch vụ và bán lẻ hàng hoá đạt 12.085 tỷ đồng, tăng
17,74%. Tổng lượt khách lưu trú 6 tháng đầu năm ước đạt 919 nghìn lượt, tăng 2,84%
so cùng kỳ. Doanh thu các cơ sở lưu trú ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 11,3%. Giá trị xuất
khẩu ước đạt 239,5 triệu USD, tăng 11,58% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu
ước đạt 170,7 triệu USD, tăng 15,98% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 2.203 tỷ đồng,
bằng 46,28% kế hoạch.

GDP Thừa Thiên Huế 6 tháng tăng trưởng 7,45%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Long An dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP 2014 khoảng 11,5 - 12%Viettronics Tân Bình lợi nhuận 6 tháng tăng 30% so
với cùng kỳ

Gia Lai phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 13,61%/năm

DNSC lãi sau thuế 1,15 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

FPTS lãi quý II/2013 giảm gần 50% so với cùng kỳ

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh khoảng 11,5 - 12%. Trong đó ngành
nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3,5 - 4%; ngành công nghiệp, xây dựng tăng
khoảng 15,5 - 16%; ngành dịch vụ tăng khoảng 12 - 12,5%; Giá trị kim ngạch xuất khẩu
khoảng 3,2 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu khoảng 2,6 tỷ USD. Sản lượng lương thực
2,75 triệu tấn. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt khoảng 26.000 tỷ đồng, chiếm
tỷ lệ 38 - 40% GDP, trong đó từ ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng, vốn đầu tư của các
thành phần kinh tế dân cư và doanh nghiệp khoảng 10.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 10.500 tỷ đồng và các nguồn vốn khác.

Trong quý II, chứng khoán Đà Nẵng đạt 1,31 tỷ đồng
doanh thu và 435 triệu đồng lợi nhuận sau thuế. So với
cùng kỳ năm trước, doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng.
Nguyên nhân là do chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí
quản lý cùng giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, DNSC đạt
hơn 3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 1,15 tỷ
đồng. Năm 2012, DNSC lỗ 520 triệu đồng sau 6 tháng đầu
năm.

6 tháng đầu năm nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế-xã hội tỉnh Gia Lai
phát triển đúng hướng, duy trì tốc độ tăng trưởng đạt 10,3%. Mục tiêu phấn đấu đề ra là

Doanh thu trong kỳ của FPTS đạt 46 tỷ đồng, giảm hơn
40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi
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Về việc điều chỉnh giá xăng dầu từ tối qua (17/7), trong thông cáo báo chí phát đi sáng
nay, Bộ Tài chính cho biết, giá xăng dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần
đây (từ ngày 17/6 -16/7/2013) biến động chủ yếu theo xu hướng tăng và luôn dao động
ở mức cao. Theo đó, giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu theo các quy định hiện hành
(trừ dầu mazut) đang cao hơn so với giá bán hiện hành từ 726 - 988 đồng/lít (xăng RON
92: 988 đồng/lít, dầu deizel 0,05S: 770 đồng/lít, dầu hỏa: 726 đồng/lít). Theo Bộ Tài
chính, Liên Bộ Tài chính - Công thương đồng ý cho doanh nghiệp đầu mối điều chỉnh
giá xăng dầu do trong bối cảnh hiện nay, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu vẫn thấp
hơn barem quy định, số dư Quỹ Bình ổn giá còn ít (đến hết ngày 10/7/2013 còn khoảng
61 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp đang bị âm quỹ).

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,470.52

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân tăng giá xăng dầuBMC lãi 19 tỷ đồng quý 2, giảm 39% so với cùng kỳ
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đạt mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh khoảng 13,61%/năm. Để đạt mục tiêu đề
ra, Gia Lai tập trung vận động và hỗ trợ nông dân hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ
mùa 2013 để bù đắp phần giảm sút trong vụ Đông Xuân 2012-2013, trên cơ sở chuyển
đổi giống cây trồng phù hợp trong điều kiện thời tiết có nhiều biến đổi và tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện các chương trình về phát triển tam nông.
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giới, doanh thu tư vấn và doanh thu khác giảm mạnh. Chi
phí hoạt động giảm, LNST quý II/2013 đạt 23,6 tỷ đồng,
giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng,
FPTS đạt 92,6 tỷ đồng doanh thu và 46,6 tỷ đồng LNST,
giảm lần lượt 35% và 43% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Quý 2 năm 2013, BMC đạt 113 tỷ đồng doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ nhưng do khoản giảm trừ lên
17,5 tỷ đồng nên doanh thu thuần đạt 95,46 tỷ đồng, giảm
14% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 53% cùng
kỳ còn 36% quý 2 nên lãi gộp giảm 41% còn 34,6 tỷ đồng.
Trong kỳ quý 2 khoản chi cho mảng này chỉ 3,33 tỷ đồng,
giảm 69% và trong kỳ 6 tháng chỉ hơn 6 tỷ đồng, giảm 51%
so với cùng kỳ. LNST quý 2 đạt gần 19 tỷ đồng, giảm 39%
nâng luỹ kế 6 tháng đạt gần 43 tỷ đồng, giảm 20% so với
cùng giai đoạn năm 2012.
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Tiền giá rẻ của Trung Quốc chảy về đâu?

Một cuộc khủng hoảng tiền mặt do chính ngân hàng trung ương Ấn Độ tạo ra nhằm hỗ
trợ đồng rupee sau khi mất giá mạnh thời gian qua. RBI bất ngờ tăng lãi suất cấp vốn
và bán ra 2 tỷ USD trái phiếu nhằm vực dậy đồng rupee sau khi mất giá quá mạnh thời
gian qua. Do động thái này, chỉ số đánh giá cổ phiếu ngành ngân hàng Ấn Độ tuần này
giảm tới 6%. Nếu RBI tiếp tục thắt chặt thanh khoản, tăng trưởng tín dụng của Ấn Độ sẽ
chậm lại. Các ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất là những định chế phụ thuộc vào
nguồn vốn vay ngắn hạn từ DN và các ngân hàng quốc doanh.

Trong khi hệ thống ngân hàng Trung Quốc đối mặt với tình trạng đóng băng tín dụng,
dòng tiền giá rẻ của Trung Quốc vẫn chảy mạnh ra nước ngoài. Trong vòng 4 tuần kể
từ khi lãi suất liên ngân hàng Trung Quốc lên kỷ lục 10 năm, hai ngân hàng này đã tài
trợ 700 triệu USD xây sân bay và một trung tâm mua sắm ở Sudan, cấp 2 tỷ USD cho
công ty dầu khí OAO của Nga, cho vay 334 triệu USD xây cao tốc ở Balkan, và 100
triệu USD cho một ngân hàng Nigeria cùng 500 triệu USD xây 4 sân bay ở đây. Các
khoản cho vay giá rẻ của Trung Quốc cũng nhằm tạo lập quan hệ.

(Cập nhật 16h40 ngày 18/07/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index giảm 0,66 điểm (-0,13%) xuống 496,84 điểm. Thanh khoản
đã tăng đáng kể với hơn 53,15 triệu cổ phiếu được chuyển nhương,
tổng giá trị tương ứng gần 1.334 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt
khối lượng 3,71 triệu đơn vị, trị giá hơn 174 tỷ đồng. Trong đó, VNM
thỏa thuận 708.000 cổ phiếu, giá trị gần 105,5 tỷ đồng, PHR thỏa
thuận gần 1 triệu đơn vị với tổng giá trị 26,13 tỷ đồng. Trên sàn
HOSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 118 mã giảm giá, 70 mã tăng giá và
93 mã đứng gia. Trong đó, nhiều mã thuộc nhóm VN30 quay đầu
giảm điểm khiến VN-Index mất sắc xanh như BVH, DQC, GMD,
VCB… Với 6 mã tăng, 15 mã giảm và 9 mã đứng giá, đóng cửa,
VN30-Index giảm 0,71% (-0,13%) xuống 550,67 điểm. Trong đó, cổ
phiếu tăng giá mạnh nhất trong nhóm là MSN với mức tăng 1.500
đồng (2,67%) lên 90.000 đồng/CP. Nhóm cổ phiếu ngân hàng không
có cổ phiếu nào giao dịch trên giá tham chiếu, với EIB và STB đứng
giá, còn CTG, MBB, VCB đều giảm giá.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 62 mã
với tổng khối lượng 5,2 triệu đơn vị, trong đó mua vào nhiều nhất cổ
phiếu HOG và DRC với khối lượng lần lượt 452.270 đơn vị và
349.320 đơn vị. Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 33 mã với
tổng khối lượng hơn 1,2 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất
APS đạt 531.200 đơn vị. Đồng thời, họ bán ra 23 mã với khối lượng
392.000 đơn vị, trong đó bán ra mạnh nhất VND 194.600 đơn vị. 
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Trên sàn HNX, giao dịch dường như không có nhiều biến chuyển khi
thanh khoản vẫn chưa được cải thiện và chủ yếu dòng tiền tập trung
đổ vào nhóm HNX30. Đóng cửa, HNX-Index giảm 0,28 điểm (-0,44%)
xuống 62,97 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 19,85 triệu đơn vị,
trị giá 146,8 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận không đóng góp
đáng kể chỉ đạt 3,64 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có tới 224 mã đứng giá,
73 mã tăng và 91 mã giảm, trong đó nhóm HNX30 với 5 mã tăng gồm
LAS, NTP, OCH, PVC và PVX, 15 mã giảm, 9 mã đứng giá và 1 mã
không giao dịch là TH1. Đóng cửa, HNX30-Index giảm 0,85 điểm (-
0,71%) xuống 118,56 điểm. Tổng khối lượng giao dịch nhóm cổ phiếu
này đạt tới 12,82 triệu đơn vị, trị giá 106,38 tỷ đồng. Top 5 cổ phiếu
thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm SCR (2,35 triệu đơn vị), PVX
(2,2 triệu đơn vị), APS (2,2 triệu đơn vị), FLC (1,88 triệu đơn vị) và
SHB (1,13 triệu đơn vị). 

g6,322,409 392,000BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ SÁU

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Sắc đỏ đã quay lại sàn Hose ở ít phút cuối chiều nay
sau cả phiên giao dịch lình xình. Đóng cửa, Vn-Index
để mất 0.66 điểm xuống 496.84 điểm. Thanh khoản
tăng lên đáng kể với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1200 tỷ
đồng. Trong đó VIC chiếm tỷ trọng lớn khi khối lượng
khớp lệnh của mã này đạt hơn 4 triệu cổ phiếu, tương
đương với hơn 260 tỷ đồng. Giao dịch phiên này nhìn
chung chưa làm thay đổi xu hướng hiện tại. Thị trường
vẫn được giữ nhịp ở một số cổ phiếu lớn. Chỉ báo
MACD tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín
hiệu cho xu thế tích cực, tuy nhiên đường này vẫn nằm
dưới ngưỡng 0. Bên cạnh đó MFI tiếp tục xu thế tăng,
biểu hiện dòng tiền vẫn vào thị trường. Tuy nhiên RSI
vận động khá hẹp cùng với STO đang trong vùng quá
mua nên áp lực bán sẽ gia tăng. Dải Bollinger vẫn co
hẹp lại ủng hộ xu thế giằng co hiện tại. Ngưỡng 505
điểm vẫn là ngưỡng cản ở thời điểm này.
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522 điểmMạnh 440 điểm

570 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến lình xình không rõ xu hướng, tiếp tục một
phiên vận động quanh ngưỡng 63 điểm. HNX-Index
giảm 0.28 điểm xuống 62.97 điểm. Thanh khoản giảm
nhẹ với giá trị đạt hơn 146 tỷ đồng. Sau khi đón nhận
thông tin giá xăng tăng, tâm lý thị trường không xấu đi
là điểm tích cực. Các chỉ báo kỹ thuật không cho tín
hiệu mới về thị trường. 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
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán Châu Á sáng nay gần như đi ngang sau khi Chủ tịch Fed, ông Ben S. Bernanke cho
biết nhiều khả năng Mỹ sẽ vẫn tiến hành kế hoạch giảm quy mô chương trình mua trái phiếu vào cuối năm
nay. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu của China Shanshui Cement Group giảm tới 9,8% tại Hong
Kong sau khi cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2013 sẽ giảm ít nhất 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong
khi đó, giá cổ phiếu của công ty SoftBank Corp. tăng tới 5,3% tại Tokyo sau khi cho biết sẽ hợp tác với hãng
Bloom Energy Corp. để thành lập một công ty chuyên sản xuất nhiên liệu. Cổ phiếu của Woolworths Ltd.,
hãng bán lẻ lớn nhất Australia giảm 1,3% sau khi một công ty con của hãng có thể sẽ lỗ 157 triệu $. Theo số
liệu từ Bloomberg, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương biến động nhẹ quanh mức 135,87 điểm vào lúc
12:46 p.m tại Tokyo với 3/5 số mã tăng điểm. Cũng trong sáng nay, chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,4%, chí
số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,2%. Trong khi đó, một số chỉ số khác giảm điểm như chỉ số Kospi của
Hàn Quốc mất 0,4%, chỉ số NZX 50 của New Zealand giảm 0,1%, chỉ số Shanghai Composite của Trung
Quốc mất 0,5%, chỉ số Taiex của Đài Loan mất 0,8%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong biến động nhẹ. Chốt
lại phiên sáng ngày 18/7, chỉ số VN-Index của Việt Nam tăng 0,76 điểm, tức 0,15%, lên 498,26 điểm. Thị
trường ghi nhận 58 mã tăng giá, 98 mã giảm giá và 152 mã đứng giá. Thanh khoản tính đến hết phiên sáng
đạt 35,24 triệu đơn vị với giá trị 987,63 tỷ đồng, thấp hơn về khối lượng nhưng cao hơn về giá trị so với phiên
sáng ngày hôm trước
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NHẬN ĐỊNH  

Với vận động khá hẹp của 2 chỉ số, đối với nhà đầu tư lướt sóng, việc mua đuổi giá cao sẽ không thu được
lợi nhuận. Ngưỡng kháng cự 505 điểm với Vn-Index và 63.5 điểm với HNX-Index vẫn là ngưỡng cản trong xu
thế đi ngang hiện tại.

Thị trường không bất ngờ khi đón nhận thông tin giá xăng tăng, phiên giao dịch hôm nay không khác biệt gì
so với mấy phiên trước. Các chỉ số tiếp tục vận động hẹp với nhịp tăng giảm khá nhỏ. Hai chỉ số đều đóng
cửa với sắc đỏ với mức giảm điểm nhẹ. Thanh khoản tăng trên Hose và giảm trên HNX.

Thị trường vẫn đang trong trạng thái cân bằng cung cầu, người bán không có lý do để hạ giá trong khi cầu
đẩy cũng chưa có điểm tựa đủ tốt về thông tin. Giao dịch tiếp tục theo chiều hướng lình xình và biên độ dao
động ngày càng hẹp. Các cổ phiếu trong nhóm Vn30 và cổ phiếu lớn thay nhau đỡ thị trường, chính vì thế,
việc giảm điểm ở một số cổ phiếu như VIC, GAS cũng không ảnh hưởng nhiều đến chỉ số. Nhóm cổ phiếu
đón nhận thông tin tích cực và nhận lực mua từ khối ngoại cũng vẫn tăng điểm tốt trong phiên hôm nay. TCM
có phiên giao dịch đột biến với khối lượng khớp lệnh hơn 1.5 triệu cổ. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và trung 
bình vẫn tập trung dòng tiền tốt hơn. Bên sàn HNX, LAS vẫn tiếp tục tăng giá, cổ phiếu APS vẫn được khối
ngoại mua vào khá lớn chiếm hơn 20% thanh khoản nhưng sau 2 phiên tăng điểm, cổ phiếu này đã phải về
mức giá tham chiếm ở những phút cuối. Ở thời điểm này, chưa có nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh
doanh và khả năng xảy ra đột biến là rất khó. Chính vì thế, xu thế đi ngang vẫn còn duy trì, và chưa thể có cải
thiện trong tuần tới. Chúng tôi đánh giá giao dịch đang dần tích cực. Tuy nhiên, xu thế đi ngang được đánh
giá cao hơn. Phiên giao dịch tới thị trường sẽ vẫn vận động hẹp.

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.




