
Thu NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 356.520 tỷ đồng, tương đương 43,7% dự toán,
tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi NSNN 6 tháng ước đạt 448.910 tỷ đồng,
bằng 45,9% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế -
xã hội, quản lý hành chính ước đạt 48,4% so dự toán, tăng 11,6% so cùng kỳ 2012. Chi
trả nợ viện trợ ước đạt 52.480 tỷ đồng, tương đương 49,7% dự toán, tăng 2,8% so
cùng kỳ 2012. Như vậy, bội chi NSNN lên tới 92.390 tỷ đồng, ước đạt 57% mức bội chi
Quốc hội quyết định đầu năm. Bộ Tài chính đưa ra dự kiến mức giảm thu NSNN năm
2013 khoảng 17.613 tỉ đồng, năm 2014 là 17.580 tỉ đồng.

Quý II công ty đạt 190 tỷ đồng doanh thu thuần và 13,9 tỷ
đồng LNST, tăng lần lượt 20% và 42% so với cùng kỳ
năm trước. Trong kỳ, lượng LPG được sản xuất cần vận
chuyển phân phối từ các nhà máy tương đối ổn định so
với cùng kỳ năm trước, giúp đội tàu của công ty hoạt động
liên tục. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt 391 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước nhưng LNST
vẫn tăng trưởng 14%, đạt 26 tỷ đồng.

Trong 3 tháng gần đây (tính đến cuối tháng 5/2013) sức mua tiêu dùng nhanh tăng
trưởng khá chậm, đạt mức 7% ở thành thị và 9% ở nông thôn, thấp hơn nhiều so với

Nojima sẽ đầu tư 64 tỷ đồng để sở hữu 10% cổ phần của
Trần Anh. Trần Anh sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác để

Theo số liệu thống kê của ngành thuế, tính đến ngày 30/6/2013, toàn quốc có 40.523
doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có 249 doanh nghiệp nhà nước, 542 doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài và 39.732 doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trong khi đó, số
doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 24.931 doanh nghiệp, trong đó
có 202 doanh nghiệp nhà nước, 269 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 24.460 doanh
nghiệp ngoài quốc doanh. Như vậy, đến thời điểm 30/6/2013, toàn quốc hiện có
457.343 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 39.700 doanh nghiệp, tương ứng tăng
9,5% so với cùng kỳ 2012 và tăng 4,9% so với thời điểm 31/12/2012. 

Gần 25.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 6 tháng qua

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bội chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt gần 92.400 tỷ đồngNhiệt điện Bà Rịa lợi nhuận quý II/2013 bằng 1/3 cùng
kỳ năm trước

Sức mua hàng tiêu dùng nhanh đang giảm

GSP lãi hợp nhất 13,9 tỷ đồng quý II/2013

Tập đoàn Nhật Bản chi 64 tỷ  sở hữu 10% Trần Anh

Trong quý II, doanh thu thuần của công ty tăng 20%
nhưng giá vốn tăng tới trên 50%, khiến lợi nhuận gộp
giảm xuống chỉ còn 36,7 tỷ đồng. Doanh thu tài chính
trong kỳ tăng vọt nhưng các loại chi phí cũng đều tăng.
Kết quả 6 tháng, BTP đạt 791 tỷ đồng doanh thu thuần và
70,4 tỷ đồng LNST, tăng lần lượt 19% và 25% so với cùng
kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận 6 tháng vẫn tăng
trưởng 25%, do khoản lãi chênh lệch tỷ giá. 
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Các nhà đầu tư Nhật Bản đã mua ròng trái phiếu nước ngoài tuần thứ hai liên tiếp trong 
tuần trước với lượng mua vào lớn nhất kể từ tháng 9/2012. Động thái này cho thấy các
nhà đầu tư nước ngày có thể bắt đầu tìm cách kiếm lời nhiều hơn ở nước ngoài sau
khi NHTW Nhật Bản nới lỏng triệt để. Theo Reuters, các nhà đầu tư Nhật Bản đã mua
1.106 tỷ yên (11 tỷ USD) trái phiếu nước ngoài trong tuần kết thúc ngày 13/7, sau khi
mua 974 tỷ yên trong tuần trước đó. Tháng 7 đang trở thành tháng đầu tiên mua ròng
trái phiếu nước ngoài của nước này trong 6 tháng gần đây.

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua thấp hơn dự báo nhờ tác đọng
của việc các nhà máy ô tô đóng cửa bắt đầu giảm. Theo bộ Lao động Mỹ, số đơn xin
trợ cấp thất nghiệp giảm 24.000 xuống còn 334.000 trong tuần kết thúc ngày 13/7, thấp
nhất kể từ đầu tháng 5, so với mức điều chỉnh 358.000 tuần trước đó. Con số trung
bình 4 tuần giảm xuống 346.000 đơn trong tuần qua, từ mức 351.250 đơn tuần trước
đó. Số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng 91.000 người lên 3,11 triệu trong
tuần kết thúc ngày 6/7, cao nhất 5 tháng.
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Hàng loạt sai phạm kinh tế tại VNPTCCI thành 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm

g g p
mức tăng trưởng năm 2012 với 17% ở cả thành thị và nông thôn. Thời điểm quý
I/2013, chỉ có 28% người tiêu dùng thành thị nhận định tình hình kinh tế sẽ tốt đẹp hơn
trong 6 tháng tới. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nhận thấy siêu thị ngày càng kém hấp
dẫn .Trong khi đó, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini là kênh mua sắm tăng trưởng
mạnh nhất với mức tăng ấn tượng +91% nhờ thu hút được nhiều khách hàng.

p g
tăng vốn. Nguồn vốn đầu tư sẽ được Trần Anh sử dụng
để mở rộng hệ thống chuỗi siêu thị điện máy - máy tính -
điện thoại di động. Theo kế hoạch, tới cuối năm 2013,
Trần Anh sẽ nâng tổng số siêu thị tại Hà Nội lên 10 siêu
thị trước khi mở rộng địa bàn tới TPHCM và các thành
hố lớ khá

Lợi nhuận sau thuế quý II/2013 của CCI là 5,04 tỷ đồng và
lũy kế 6 tháng là 6,9 tỷ đồng, đều giảm 40% so với cùng
kỳ năm trước. Trong kỳ vừa qua, doanh thu của CCI tăng
hơn 20% và lợi nhuận gộp tăng gấp rưỡi. Tuy nhiên, việc
doanh thu tài chính giảm trong khi chi phí bán hàng và chi
phí quản lý tăng đã khiến lợi nhuận của CCI suy giảm. Lý
giải nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận, CCI cho biết,
trong năm trước, công ty có thu cổ tức từ cổ phiếu của
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (hơn 5 tỷ đồng),
còn quý II năm nay chưa thu.

+/-

17.20

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn và hoạt
động kinh doanh, quản lý thu chi tại VNPT. Cụ thể, VNPT bàn giao vốn điều lệ cho
VNPost chưa đúng thời gian quy định 796 tỷ đồng, trong đó việc xác định giá trị chênh
lệch 253 tỷ đồng của Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) sau khi đánh giá lại
trong tổng số 6.576 tỷ đồng vốn điều lệ mà VNPT đã bàn giao lại cho VNPost là chưa
phù hợp do tài sản của VPSC thuộc VNPost. Bên cạnh đó, VNPT còn nộp chậm quỹ
Viễn thông công ích (VTCI) 73,3 tỷ đồng; chưa xác định số phải nộp quỹ năm 2011 và
2012. Tại một số dự án, do việc khảo sát, tính toán sai thực tế, đánh giá thị trường
chưa tốt đã dẫn đến lãng phí về tài sản , thiết bị, quá trình kinh doanh không hiệu quả.
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(Cập nhật 16h40 ngày 19/07/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index tăng 6,92 điểm (+1,39%) lên 503,76 điểm. Cổ phiếu
bluechip vẫn hút lượng tiền mạnh chảy vào giúp thanh khoản duy trì
được mức khá cao với tổng khối lượng khớp lệnh đạt trên 48,1 triệu
đơn vị, trị giá 1.254,72 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 5,53 triệu
đơn vị, tổng giá trị tương ứng 159,61 tỷ đồng. Riêng VSH thỏa thuận
2,96 triệu đơn vị ở mức giá 13.500 đồng/CP đem lại tổng giá trị 39,96
tỷ đồng (chiếm 63,4% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu VSH) và
MSN thỏa thuận 1 triệu đơn vị tại mức giá 93.000 đồng/CP với tổng
giá trị tương ứng 93 tỷ đồng (chiếm gần 70% tổng khối lượng giao
dịch cổ phiếu MSN). Hầu hết nhóm VN30 đều tăng giá với 21 mã
tăng, 6 mã giảm giá và 3 mã đứng giá là IJC, PVD và PVF. Đóng
cửa, VN30-Index tăng 5,89 điểm (+1,07%) lên 556,56 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch nhóm cổ phiếu này đạt 18,5 triệu đơn vị, trị giá
662,87 tỷ đồng (chiếm gần 53% tổng giá trị giao dịch toàn sàn). Cổ
phiếu tăng giá mạnh nhất là VNM tăng 4.000 đồng (2,78%) lên
144.000 đồng/CP
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Trên sàn HNX, sắc xanh cũng được duy trì đến hết phiên giao dịch
tuy nhiên thanh khoản chưa có bứt phá. Đóng cửa, HNX-Index tăng
0,19 điểm (+0,3%) lên 63,16 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt
21,97 triệu đơn vị, trị giá 197,63 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt trên 1,34 triệu đơn vị, trị giá 35,68 tỷ đồng. Riêng TH1 thỏa
thuận hơn 1,3 triệu đơn vị với tổng giá trị tuiwng ứng 35,43 tỷ đồng
(chiếm 100% tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu TH1 và chiếm hơn
97% tổng khối lượng giao dịch thỏa thuận). Toàn sàn HNX có 95 mã
tăng, 84 mã giảm và 208 mã đứng giá, trong đó nhóm HNX30 có 13
mã tăng, 7 mã giảm và 10 mã đứng giá. Đóng cửa, HNX30-Index
tăng 0,64 điểm (+0,54%) lên 119,2 điểm. FLC là cổ phiếu có khối
lượng khớp lệnh lớn nhất thị trường đạt 4,87 triệu đơn vị. 5 cổ phiếu
tiếp theo có khối lượng khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị gồm PVX (1,7
triệu đơn vị), SCR (1,49 triệu đơn vị), PVS (1,25 triệu đơn vị), KLS
(1,03 triệu đơn vị), SHB (1 triệu đơn vị). 
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 81 mã với tổng khối
lượng 3,03 triệu đơn vị. Trong đó, các mã được mua vào nhiều nhất
gồm HPG (329.460 đơn vị), GAS (288.880 đơn vị) và MSN (215.420
đơn vị). Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua 32 mã với tổng khối
lượng hơn 1,6 triệu đơn vị và bán ra 19 mã với khối lượng 526.200
đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất PVS (450.300 đơn vị) và
APS (300.000 đơn vị), đồng thời bán ra mạnh nhất 250.000 đơn vị.

1,601,100 

63.16

Trang 2

2,711,760 526,200BÁN ( ) g



Sự động thuận tăng điểm ở nhóm cổ phiếu lớn như
VNM, MSN, VIC, BVH và GAS đã giúp chỉ số đóng
cửa ở mức cao trong phiên. Chốt phiên giao dịch cuối
tuần. Vn-Index ghi được 6.92 điểm lên 503.76 điểm.
Trong phiên có lúc chỉ số đạt 505.62 điểm. Thanh
khoản giảm so với phiên trước đó và bằng mức trung
bình của tuần với gần 1000 tỷ đồng khớp lệnh. Các
chỉ báo kỹ thuật mở ra xu hướng tích cực hơn khi
MACD vẫn tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu và đang mang giá trị dương, thêm vào đó MFI
và RSI cùng tăng lên vùng quá mua ủng hộ xu thế
tăng điểm. Tuy nhiên STO vẫn đang trong vùng quá
bán, cộng với dải Bollinger chưa mở ra, vì vậy áp lực
bán sẽ gia tăng khi giá tăng. Trong phiên tới, đường
giá sẽ chui ra khỏi dải Bollinger và gặp ngưỡng cản
505 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn
tiếp tục tăng điểm, nó là yếu tố hỗ trợ cho thị trường
phá vỡ ngưỡng kháng cự này. Theo đánh giá của
chúng tôi, xu thế đang dần tích cực, tuy nhiên áp lực
ề ầ ầ
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Sắc xanh được duy trì trong cả phiên giao dịch với
biến động tích cực từ cổ phiếu PVS. Tuy nhiên cả
phiên biến động của sàn này khá lình xình với thanh
khoản vẫn ở mức thấp. Chỉ số vẫn đi ngang quanh
ngưỡng 63 điểm, đóng cửa tăng nhẹ 0.19 điểm lên
63.16 điểm. Bên sàn này dao động không khác biệt so
với các phiên trước, đường giá ở sàn này đã dao
động với biên độ hẹp quanh đường MA(50) kể từ
phiên ngày 25/6 và dải BB tiếp tục co hẹp lại với xu
hướng dải trên, dải dưới gần chạm nhau với khoảng
cách 1.5 điểm. Ngưỡng cản hiện thời với chỉ số là
63.5 điểm. Bên cạnh đó MACD cũng kéo ngang cùng
đường tín hiệu và RSI cũng đi ngang ủng hộ xu thế
hiện tại. STO đang trong vùng quá mua, vì thế đây là
áp lực điều chỉnh khi giá tăng. Ở nút thắt của dải BB
thì chưa rõ khả năng bứt phá ra sao, bật lên hay giảm
mạnh. Xu thế hiện tại vẫn đi ngang, và xu hướng trên
sàn này phụ thuộc khá nhiều vào tâm lý sàn Hose.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh

điều chỉnh trong đầu tuần tới là khó tránh khỏi.

440 điểm

457 điểm
495 điểm

Trang 3
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THỨ HAI
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Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu của Advantest Corp., hãng sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất thế
giới giảm tới 8,5% tại Tokyo sau khi bị Nomura Holdings Inc. đánh sụt hạng cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu
của AAC Technologies Holdings Inc. cũng mất 7,2% tại Hong Kong, xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng 15
tháng qua. Theo số liệu từ Reuters, chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống còn 134,98
điểm vào lúc 12:51 p.m. tại Tokyo với 5/8 số mã giảm điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản cũng mất 1% trong
khi chỉ số Nikkei 225 Stock Average cũng 'bốc hơi' 1,5%. Theo đánh giá của các nhà phân tích, nếu ông
Shinzo Abe tiếp tục tái đắc cử trong ngày 21/7 tới, vị lãnh đạo này sẽ có thêm nhiều cơ hội thi hành các chính
sách mới giống như những việc mà ông đã làm nhằm giúp đồng yên giảm 14% so với đồng USD trong năm
2013. "Trong phiên sáng nay đã có một số nhà đầu tư thực hiện chốt lời trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Thị
trường có thể sẽ tiếp tục đi lên khi các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quý 2", ông Seiichiro
Iwamoto, giám đốc Mizuho Asset Management Co cho biết. Trái với diễn biến chung của thị trường trong khu
vực, chốt lại phiên sáng ngày nay, chỉ số VN-Index của Việt Nam tăng 4,72 điểm, tức 0,95%, lên 501,56
điểm. Thị trường ghi nhận 85 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 148 mã đứng giá. Thanh khoản toàn phiên
sáng đạt 28,28 triệu đơn vị với giá trị 753,52 tỷ đồng, thấp hơn so với mức khối lượng 35,24 triệu đơn vị và
giá trị 987,63 tỷ đồng của phiên sáng ngày hôm trước.

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

Kết thúc một tuần giao dịch thành công với Vn-Index khi đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ghi tới 6.92 điểm
lên 503.76 điểm. Tính chung cả tuần chỉ số này có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm với mức tăng so với đầu
tuần là 2.01%. Trong khi sàn HNX vẫn đi ngang quanh ngưỡng 63 điểm. Thanh khoản có tăng nhẹ nhưng
vẫn ở mức thấp.

Một tuần giao dịch không nhận thêm thông tin vĩ mô nào. Không có tin tốt và tin xấu là tin giá xăng tăng cũng
không làm nhà đầu tư lo ngại. Sự chuyển biến tâm lý đang dần tích cực thể hiện qua độ rộng của thị trường
mở ra rõ rệt với tốc độ khá nhanh. Trong khi lực bán giá rẻ không còn nữa. Điều này đã sắc xanh giữ thế chủ
động trên bảng điện tử. Phiên nay, sự đồng thuận tăng điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, GAS,
MSN, VIC và BVH với mức tăng khá tốt; VNM tăng 4000đ, MSN tăng 3000đ, GAS tăng 1000đ, BVH tăng
1400đ. Chính vì tăng điểm mạnh chỉ tập trung ở những cổ phiếu lớn, chỉ tạo hiệu ứng rất nhỏ ở nhóm cổ
phiếu có chỉ số cơ bản tốt trong Vn30 và sự thận trọng vẫn được duy trì, nhóm còn lại tăng điểm nhưng mức
tăng chỉ đủ xanh. Nhìn vào ngành, thì hầu hết các cổ phiếu trên thị trường đều tăng điểm, nhóm giảm điểm
chỉ số nhóm Sản xuất cơ khí, sản xuất cao su, giải trí và nông lâm ngư nghiệp. Nhóm ngành có mức tăng tốt
nhất là Bảo Hiểm với mức tăng 3.15%, tiếp đến là thực phẩm đồ uống với 2.54%, sau là đến dược phẩm,
CNTT-Truyền thông. Sau 1 tuần giao dịch, nhà đầu tư có thể kỳ vọng về xu thế tích cực hơn trong tuần tới
trên Hose nhờ nỗ lực tăng điểm trên nhóm cổ phiếu lớn sau thời gian điều chỉnh và sự trở lại của khối ngoại
tập trung ở một số cổ phiếu tỷ trọng lớn trên 2 sàn phần nào giúp thị trường lấy lại được cân bằng và giao
dịch theo chiều hướng tích cực hơn. Tuy nhiên giao dịch trên sàn HNX chưa sớm cải thiện trong tuần tới với
xu thế đi ngang còn hiện hữu. 

Chỉ báo kỹ thuật STO đang trong vùng quá mua, vì vậy áp lực điều chỉnh sẽ sớm xảy ra trong đầu tuần tới
trên 2 sàn, ngưỡng 505 điểm với Vn-index và 63.5 điểm với HNX-Index sẽ là ngưỡng kháng cự hiện thời.
Tuy nhiên, với giao dịch tích cực ở nhóm tứ trụ trên Hose, thì khả năng vượt ngưỡng 505 điểm là không khó
khăn. Tuy nhiên, Việc tăng điểm phải đồng thuận với sự gia tăng thanh khoản mới giúp sàn này xác lập xu
thế tăng điểm vững chắc. 

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.




