
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Quý II/2013 công ty đạt 180 tỷ đồng doanh thu và lợi
nhuận sau thuế 1,61 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước,
doanh thu SQC giảm 16% và lợi nhuận giảm 96%. Nguyên
nhân lợi nhuận giảm mạnh là do doanh thu giảm nhưng
giá vốn hàng bán lại tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 6
tháng đầu năm, SQC đạt 270 tỷ đồng doanh thu và 1,71 tỷ
đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 26% và 98% so với
cùng kỳ.
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sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15, kinh tế Thủ đô luôn duy
trì tăng trưởng với tốc độ cao, bình quân đạt 9,45% mỗi năm. Nhờ vậy, bình quân thu
nhập đầu người là 2.257 USD vào năm 2012, tăng 1,3 lần so với 1.697 USD vào năm
2008. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội luôn đạt mức tăng gấp 1,5 lần so với tốc
độ tăng trưởng GDP của cả nước. Bên cạnh đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
của Hà Nội 6 tháng đầu năm 2013 tăng 7,67% so với cùng kỳ năm 2012, cao hơn mức
tăng 7,6% của cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khu vực nông-lâm-thuỷ sản tăng trưởng
2,95%; công nghiệp-xây dựng tăng 7,46%; dịch vụ tăng 8,5%.

Kinh tế Hà Nội đóng góp 10% GDP cả nước

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tại TPHCM tăng đột biếnKhoáng sản Sài Gòn Quy Nhơn lợi nhuận quý II/2013
giảm mạnh so với cùng kỳ

Mỹ chính thức khởi xướng vụ kiện chống bán phá giá thứ 4 với thép Việt Nam

SMC hợp nhất lỗ 27,3 tỷ đồng quý II/2013

DCT 6 tháng đầu năm lỗ gần 77 tỷ đồng 

Theo cục Thuế TPHCM, trong 6 tháng đầu năm, số hồ sơ cá nhân đề nghị hoàn thuế
thu nhập cá nhân tăng 42% so với cùng kỳ năm 2012. Số tiền được đề nghị hoàn thuế
cũng tăng đến 95%. Điều này cho thấy cơ quan thuế phải giải quyết quá nhiều hồ sơ
hoàn thuế thu nhập cá nhân, nên rủi ro trong việc xét hoàn thuế thu nhập cá nhân là khá
lớn. Chẳng hạn cá nhân kết hợp với nhiều tổ chức có thể gian lận trong cách khai báo
như: đứng tên hai ba công ty, có nhà thuê hoặc mua bán chứng khoán...Ngoài ra, số
lượng tổ chức đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng 46%, nhưng số tiền đề nghị
hoàn thuế lại giảm 20% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong quý II, SMC đạt 2.462 tỷ đồng doanh thu thuần,
giảm 7% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận gộp giảm
hơn 50%. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính và lợi nhuận
khác cùng giảm, trong khi chi phí tài chính và chi phí bán
hàng cùng tăng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần
SMC đạt 4.972 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm
trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đồng, giảm 47% so
với cùng kỳ.

Bộ Tài chính Mỹ (DOC) chính thức khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chông bán
phá giá với sản phẩm ống thép dẫn dầu Việt Nam Giai đoạn điều tra sẽ được thực hiện

Doanh thu thuần quý II/2013 DCT đạt 82,49 tỷ đồng, giảm
36% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 45 12 tỷ đồng trong
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giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 ước đạt 2,39 tỷ USD, tổng kim ngạch 7
tháng đầu năm đạt 15,59 tỷ USD giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá trị
xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính giảm mạnh nhất tới 11,9% xuống còn 7,84 tỷ
USD. Xuất khẩu gạo đạt xấp xỉ 4,22 triệu tấn, giá trị 1,88 tỷ USD, giảm 11,3% về lượng
và 13% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cà phê cũng giảm mạnh tới 23,7%
về lượng và 22,4% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu cao su cũng giảm 4,5%
về khối lượng và tới 18,4% kim ngạch. Giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm ước
đạt 3,41 tỷ USD, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản
chính ước đat 3,05 tỷ USD, cũng tăng 12,2% so với năm 2012.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,555.61

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm ước đạt 15,6 tỷ USDGAS sắp chi 1.900 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2013

phá giá với sản phẩm ống thép dẫn dầu Việt Nam. Giai đoạn điều tra sẽ được thực hiện
từ 1/1/2013 - 30/6/2013 với biên độ phá giá bị cáo buộc 103,43% - 111,47%. Theo số
liệu của hải quan Mỹ, trong năm 2012, kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam đạt mức
khoảng 189 triệu USD với tổng khối lượng 199 nghìn tấn, chiếm khoảng 12% thị phần
nhập khẩu vào Mỹ. Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 4 của Mỹ nhằm vào mặt hàng
thép xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua kể từ năm 2011, các sản phẩm thép bị
điều tra chống bán phá giá trước đây của Việt Nam là ống thép hàn cac-bon, ống thép
không gỉ chịu lực và mắc áo bằng thép.

36% so với cùng kỳ năm trước và lỗ 45,12 tỷ đồng trong
khi cùng kỳ quý 2/2012 đạt 4,7 tỷ đồng. Tỷ trọng giá vốn
hàng bán trên doanh thu là 95% cùng kỳ là 98% nên dẫn
đến lợi nhuận gộp đạt 3,68 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng
kỳ quý II/2012. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, DCT đạt
139,34 tỷ đồng doanh thu, giảm 51% so với cùng kỳ năm
2012, sau khi trừ đi các khoản chi phí liên quan DCT 6
tháng lỗ 76,67 tỷ đồng.

GAS dự kiến trả cỏ tức tỷ lệ 10%/vốn điều lệ, tương ứng
1.000 đồng/cổ phiếu. GAS hiện có gần 1,9 tỷ cổ phiếu
đang lưu hành và dự kiến số tiền chi cho đợt cổ tức này là
1.900 tỷ đồng. Ngày bắt đầu chi trả cổ tức là 9/9. Ngày
đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 15/8. Theo báo cáo tài
chính quý II/2013 của công ty mẹ GAS, công ty đạt 13.645
tỷ đồng doanh thu và 2.883 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Lũy kế 6 tháng, GAS đạt 27.789 tỷ đồng doanh thu và
7.041 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
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Lạm phát Nhật Bản bất ngờ cao nhất 5 năm
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USD hướng tới tuần giảm mạnh trước cuộc họp Fed

Theo số liệu của Bộ tài chính Nhật Bản, CPI tháng 6 không tính giá lương thực của
nước này tăng 0,4% so với cùng kỳ 2012. Con số này cao hơn so với dự báo của các
chuyên gia và đưa lạm phát của Nhật Bản lên cao nhất kể từ tháng 11/2008 và là lần
tăng đầu tiên trong vòng 14 tháng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho rằng, tình
trạng giảm phát của Nhật Bản đang được khắc phục. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế
cho rằng, lạm phát của Nhật Bản tăng mạnh chủ yếu do yên mất giá tới 20% kể từ
tháng 11 năm ngoái nhờ chính sách nới lỏng tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Lúc 8h45’ sáng nay theo giờ Tokyo, USD tăng 0,1% so với yên lên 99,36 yên/USD.
USD hướng tới tuần giảm 1,3% so với yên. Đồng bạc xanh ít thay đổi so với euro, giao
dịch ở 1,3274 USD/EUR, giảm 1% so với hôm 19/7. USD hướng đến tuần giảm so với
15 trong số 16 đồng tiền chủ chốt khác do đồn đoán Fed sẽ khẳng định lại cam kết duy
trì nới lỏng tiền tệ trong cuộc họp chính sách vào tuần tới. 54 chuyên gia theo khảo sát
của Bloomberg cho rằng, tại cuộc họp vào ngày 30-31/7 tới, Fed sẽ không tuyên bố

ế ế

(Cập nhật 17h00 ngày 26/07/2013)

2,010.85-10.32Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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quyết định giảm quy mô chương trình mua trái phiếu chính phủ. 
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VN-Index tăng 2,15 điểm (0,44%) lên 493,93 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 43,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.041,61 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 3 triệu đơn vị, trị giá 196,76 tỷ
đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng, 100 mã giảm và 83 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 10 mã tăng, 13 mã đứng giá, 7 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index tăng 0,73 điểm (+0,13%), lên 544,88 điểm. Thông tin
về đợt tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 của GAS với tỷ lệ 10% bằng tiền
mặt giúp cổ phiếu này tăng tiếp trong phiên chiều, lên mức tăng 1.000
đồng/cp. Bên cạnh đó, với VNM, với lực giao dịch thỏa thuận mạnh tại
mức giá trần cũng làm cổ phiếu này có được mức tăng 1.000 đồng/cp
khi kết thúc phiên. Một số mã trong nhóm VN30 cũng bật tăng trở lại
như BVH, HSG, PVD, DRC… cũng góp phần giúp thị trường lấy lại
sắc xanh. 3 mã có thanh khoản tốt nhất trên HOSE là VIC (3,87 triệu);
ITA (1,98 triệu) và SAM (1,65 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 81 mã với tổng khối
lượng đạt 3 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
HPG đạt 137.000 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 40 mã với
khối lượng đạt 246.800 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu PVS đạt 43.000 đơn vị, đồng thời bán ra 33 mã với khối lượng
1,67 triệu cổ phiếu. SHB là cổ phiếu bị khối ngoại bán ra mạnh nhất,
đạt 692.100 đơn vị.
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Trên sàn HNX, kết thúc phiên chiều, chỉ số HNX-Index giảm 0,19
điểm (-0,31%), xuống 61,33 điểm. Tổng khối lượng giao dịch 22,56
triệu đơn vị, tương đương trị giá 163,52 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 482.235 cổ phiếu, trị giá 2,31 tỷ đồng. Trong nhóm
HNX30, có 6 mã tăng điểm, 11 đứng giá và 11 mã giảm điểm, chỉ số
HNX30-Index giảm 0,19 điểm (-0,17%) xuống 114,89 điểm. Bước vào
phiên giao dịch chiều, trong nhóm HNX30, một vài mã phục hồi nhưng
không đủ lực kéo thị trường đi lên, chỉ giúp thị trường hãm bớt đà
giảm. Cụ thể, ACB, KLS, SHS, IDJ, PVC cùng tăng 100 đồng/cp;
PGS, PVG cùng tăng 200 đồng; FLC duy trì mức tăng 300 đồng/cp và
có lượng dư bán trần gần 1 triệu đơn vị; còn PV2 giữ vững đà tăng
trần của phiên sáng. Tuy nhiên, trong những mã giảm điểm, PVV
giảm trần với áp lực xả hàng từ bên bán, trong khi số lệnh đặt mua đã
được thực hiện hết. Hiện mã này đang giao dịch tại mức giá 2.700
đồng/cp.

4,931,940 1,676,600 BÁN
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Nỗ lực đánh lên ở những phút cuối đã thành công, chỉ
số đã lấy lại được sắc xanh ở những phút cuối nhờ
tăng điểm của BVH, GAS và VNM. Đóng cửa phiên
giao dịch cuối tuần, Vn-Index ghi thêm được 2.15 điểm
lên 49.93 điểm. Ngưỡng hỗ trợ 490 điểm tại dải giữa
của Bollinger đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên thanh
khoản chưa cải thiện cho thấy tâm lý thận trọng còn
duy trì. Kết thúc bằng cây nến búa vẫn nằm trên dải
giữa của Bollinger và bám sát đường MA(50) cho thấy
thị trường sẽ còn giằng co quanh ngưỡng này trong
tuần giao dịch kế tiếp. Đồng thời dải Bollinger kéo
ngang ủng hộ xu thế này. Một loạt các chỉ báo MACD,
MFI và RSI giảm phiên thứ 2 liên tiếp. Cùng với STO
lại giảm về vùng quá bán nên áp lực bán trong phiên
kế tiếp được giảm bớt. Ở thời điểm này ngưỡng hỗ trợ
490 điểm là ngưỡng hỗ trợ yếu của chỉ số, xa hơn là
ngưỡng 470 điểm.
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Bên sàn HNX, tuy chỉ số đã hồi phục tốt ở những phút
cuối từ mức thấp nhất 60.93 điểm, tuy nhiên chỉ số vẫn
chưa lấy lại được sắc xanh và đóng cửa ở 61.33 điểm,
để mất 0.19 điểm. Thanh khoản không thay đổi đáng
kể so với phiên trước đó. Xu thế giảm điểm vẫn chiếm
ưu thế trên sàn này khi MACD vẫn nằm dưới đường
tín hiệu và gia tăng khoảng cách với đường này, bên
cạnh đó RSI cũng giảm ủng hộ xu thế hiện tại. Và dải
Bollinger vẫn mở rộng xuống phía dưới, tuy kết thúc
bằng một cây nến xanh nhưng đây là phiên thứ 2 liên
tiếp đường giá nằm ngoài dải Bollinger, và áp lực điều
chỉnh vào trong dải là khá cao trong các phiên kế tiếp.
Chỉ báo STO đã vào vùng quá bán, cũng ủng hộ cơ hội
phục hồi kỹ thuật trong các phiên kế tiếp tại ngưỡng hỗ
trợ 59-60 điểm. Tuy nhiên xu thế chung vẫn là giảm
điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhậ đị h à d bá TTCK t ớ

Thị trường chứng khoán Châu Á đi xuống trong phiên giao dịch ngày 26/7 khi thị trường có phiên giảm mạnh
nhất trong 6 tuần. Cổ phiếu của Toyota Motor Corp mất 3,6% do hãng chế tạo ô tô này của Nhật Bản nói rằng
hãng bán được ít xe hơn so với General Motors Co lần đầu tiên trong vòng 6 quý. Cổ phiếu của Advantest
Corp giảm mạnh 9,7% trên thị trường Tokyo sau khi hãng sản xuất chip điện tử này ghi nhận 1 quý lỗ nhiều
hơn dự đoán. BBMG Corp và Shandong Chenming Paper Holdings giảm giá trên thị trường Hồng Kông và đại
lục sau khi bị chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách các công ty phải hạn chế công suất sản xuất trong
năm nay. Lúc 1h35 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,7% xuống 135,12 điểm, với
khoảng 2 cổ phiếu giảm giá thì có 1 mã tăng giá. Thị trường Nhật Bản dẫn dắt chỉ số chung khi chỉ số Topix
giảm tới 2,9%, mức giảm nhiều nhất kể từ ngày 13/6. Thị trường đang chờ các công ty báo cáo kết quả kinh
doanh trong tuần tới. Dự kiến sẽ khoảng 690 công ty báo cáo kết quả kinh doanh vào tuần tới trong tổng số
1.710 công ty niêm yết trên sàn này. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia, NZX 50 của New Zealand và Kospi
của Hàn Quốc đều tăng 0,1%, trong khi chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,2%. Chỉ số Taiex của Đài
Loan giảm 0,2%, còn chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đi ngang. Chỉ số Shanghai Composite của Trung
Quốc giảm 0,5% sau khi chính phủ yêu cầu hơn 1.400 công ty trong 19 ngành phải cắt giảm công suất dư
thừa trong năm nay, một phần trong nỗ lực chuyển sang hướng tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn.
Trên thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index chốt lại phiên chiều tăng 0,44% lên 493,93 điểm.
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Với kiểu biến động của 2 sàn ở nhiều phiên trở lại đây sẽ khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán chứng khoán
và rút tiền mặt về cho an toàn. Thanh khoản thì sụt giảm cùng với chỉ số, mỗi ngày giảm vài line cũng đủ làm
người cầm cổ mất kiên nhẫn. Xu thế chưa có gì khả quan. Chính vì lẽ đó nhà đầu tư tiếp tục thận trọng với thị
trường. 

Một tuần giao dịch không thành công ở cả 2 sàn khi cả 2 chỉ số đều giảm so với tuần trước. Tuy nhiên trên
sàn Hose xu thế đỡ tiêu cực hơn khi Vn-Index chỉ để mất 0.6% so với tuần trước và biến động giằng co là chủ
đạo, trong khi đó HNX-Index để mất tới 2.9% và phá vỡ xu thế đi ngang suốt từ giai đoạn từ 25/6 và chính
thức xu thế giảm điểm.

Biến động ở phiên nay có phần tích cực khi lực cầu bắt đáy vào cuối phiên ở thời điểm giá thấp nhất trong
phiên đã giúp chỉ số phục hồi. Tuy sự phục hồi không đáng kể nhưng nó góp phần giảm bớt tâm lý phải bán
bằng mọi giá của người cầm cổ và thấy sự hấp dẫn khi giá giảm về mức thấp của người cầm tiền. Sau 3 cây
nến đỏ liên tiếp trên sàn Hose phiên nay là cây nến xanh nhỏ, điều này là tất yếu trong bối cảnh hiện tại. Nó
không giúp xu thế tích cực hơn vì thanh khoản vẫn ở mức thấp và khá thận trọng. Lực mua vấn khá rời rạc và
người bán dường như không còn muốn bán giá thấp. Sự hồi phục được đánh giá từ phía lực bán không còn
mạnh. Tổng thể sàn Hose thì phiên nay các mã đều biến động khá lình xình, và việc tăng điểm vẫn đến từ
một số mã lớn như BVH, VNM và GAS. Nhưng phiên nay nhóm cổ phiếu Vn30 đến cuối phiên lại giảm điểm,
vì vậy có thể thấy nhóm Vn30 không có vai trò hỗ trợ lớn. Bên sàn HNX, chưa có diễn biến tích cực hơn, xu
thế giảm điểm vẫn là chủ đạo trên sàn này, ngưỡng hỗ trợ tiêp theo với đường giá sẽ ở 59-60 điểm. \

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.




