
Sau thành công đầy ấn tượng của các triển lãm hàng Thái Lan tại Hà Nội liên tục trong
12 năm qua,các thương nhân,các nhà đầu tư,các DN đã thực sự nhận ra tiềm năng
ngày càng to lớn của thị trường Việt Nam. Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết
có chiều dài gần 100 km, quy mô bốn làn xe, tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng
750 triệu USD, được triển khai theo hình thức thiết kế - xây dựng - tài trợ - vận hành -
bảo dưỡng và chuyển giao sau 30 năm. Triển lãm lần này có 180 gian hàng của gần
150 công ty trưng bày nhiều loại sản phẩm chất lượng cao nổi tiếng của Thái Lan

Trong quý II, doanh thu thuần PPC tăng 67% so với cùng
kỳ năm trước, đạt 1.867 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó
tăng 43%, lên 369 tỷ đồng. Thêm vào đó, doanh thu tài
chính tăng trong khi chi phí tài chính của PPC giảm mạnh
nên lợi nhuận kỳ này lên tới 358 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng
kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, PPC đạt 3.645 tỷ đồng
doanh thu, tăng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là
1.302 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ.

Lạm phát tổng thể trong tháng 7 có tốc độ tăng cao hơn so với tháng trước (0,27%)
cũng như so với cùng kỳ (7,29%), nhưng nhìn chung, lạm phát 7 tháng đầu năm vẫn ở
mức thấp (tăng 2,68% so với đầu năm) và là mức thấp trong nhiều năm trở lại đây. Tác
động dây chuyền của hàng loạt đợt điều chỉnh tăng giá xăng, điện, dịch vụ y tế và học

Quý II/2013, doanh thu thuần đạt 83,8 tỷ đồng giảm 4% so
với cùng kỳ năm ngoái; Lợi nhuận gộp đạt 29,2 tỷ đồng
giảm nhẹ 5% so với quý II/2012. Doanh thu không đủ bù
đắp chi phí khiến PNC lỗ thuần 4,9 tỷ đồng. Kết quả PNC

UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định thành lập một ban chỉ đạo riêng để thúc đẩy các
thủ tục đầu tư cho dự án tổ hợp khu đô thị công nghiệp, công nghệ cao do liên danh
Amata - Tuần Châu đề xuất hồi tháng 6. Vị trí dự kiến đầu tư ở phía Nam quốc lộ 18A,
đi qua địa bàn 3 địa phương gồm Quảng Yên, Uông Bí, Hạ Long, với tổng diện tích
nghiên cứu khoảng 16.000 ha. Giai đoạn 1 triển khai trước với diện tích 500 ha ở phía
Nam núi Na thuộc thị xã Quảng Yên, tổng mức đầu tư từ 1,5 đến 2 tỷ USD, dự kiến sẽ
động thổ dự án vào tháng 12/2013 và cuối năm 2014 sẽ có nhà máy đầu tiên đi vào
hoạt động.

Quảng Ninh thúc đẩy siêu dự án của Amata - Tuần Châu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Việt Nam vẫn là thị trường tiềm năng của DN Thái LanHoà Phát đẩy mạnh mua nguyên vật liệu, lãi 6 tháng
tăng mạnh so với cùng kỳ

Cảnh báo nguy cơ lạm phát tăng

PPC: lãi hợp nhất 6 tháng trên 1.300 tỷ đồng

PNC lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Quý 2 công ty báo lãi sau thuế 532 tỷ đồng trong đó phần
dành cho cổ đông công ty mẹ đạt 512 tỷ đồng, tăng gấp
rưỡi con số cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, cổ đông công ty mẹ
HPG được hưởng khoản lợi nhuận 968,5 tỷ đồng trong
tổng số 1.013 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng mạnh 82,7% so
với 6 tháng đầu năm 2012. EPS 6 tháng của HPG đạt
2.311 đồng/cổ phiếu. 
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Quyết định trên được vừa Ngân hàng trung ương Australia (RBA) đưa ra trong hôm nay
6/8, nhằm chống lại tình trạng tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Ngân hàng dự trữ
Australia (RBA), tức ngân hàng trung ương Australia vừa quyết định giảm lãi suất cơ
bản từ 2,75% xuống còn 2,5%. Đây là lần thứ 8 cắt giảm lãi suất cơ bản tại Australia, kể
từ tháng 11/2011. Tuần trước, chính phủ Australia đã giảm dự báo tăng trưởng nền
kình tế ừ 2,75% xuống 2,5% trong năm nay. Đồng thời, chính phủ cũng đưa ra cảnh
báo, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại.

Hai ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật Bản tiếp tục chi phối thị trường tiền tệ tuần này.
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa dứt khoát về giảm quy mô nới lỏng tiền tệ trong khi
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể chưa tăng kích thích tại cuộc họp tuần
này. Động thái này sẽ tiếp tục khiến USD giảm, yên tăng. Lúc 9h49’ sáng nay 6/8 theo
giờ Tokyo, USD giảm tiếp 0,4% so với yên xuống 97,93 yên/USD sau khi giảm 1,2%
trong 2 phiên trước. USD cũng giảm 0,1% so với euro xuống 1,3268 USD/EUR. Yên
tăng 0,3% so với euro lên 129,95 yên/EUR.
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Hà Nội: Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm chậm tiến độ do GPMBPVR: Lũy kế 6 tháng lỗ 6,4 tỷ đồng

g y y g g g g y
phí khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong hai tháng tới đây có nguy cơ tăng chóng mặt.
Với lịch sử tác động của việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế lên CPI thường khá lớn,
điều tương tự được dự báo sẽ diễn ra trong đợt điều chỉnh giá nhóm hàng y tế lần này.
Với các yếu tố trên, chỉ số CPI tháng 8 có thể sẽ tăng mạnh khoảng 1% so với tháng 7

p p ỷ g q
lỗ ròng 5,07 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần mức lỗ cùng kỳ và
nâng mức lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm 2013 lên 8,4 tỷ
đồng. Đây đã là quý thứ 3 liên tiếp PNC báo lỗ. Năm 2013
PNC đã thông qua mục tiêu đạt 15 tỷ đồng LNTT

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm mạnh chỉ còn 114 triệu
đồng thua xa con số hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ thu được từ
hoạt động này. Sau khi trừ chi phí PVR lỗ ròng 2,83 tỷ
đồng trong khi cùng kỳ LNST đạt 62 triệu đồng. Đây đã là
quý thứ 4 liên tiếp PVR báo lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm
2013, PVR đạt 123 triệu đồng doanh thu thuần giảm 99%
so với cùng kỳ; LNST âm 6,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thu
được gần 930 triệu đồng.

+/-

-298.31

Điển hình là dự án xây dựng cầu Nhật Tân. Theo kế hoạch, việc GPMB phải hoàn thành
vào tháng 5/2013, nhưng hiện đang vướng 1,59ha đất liên quan đến 138 hộ dân trên địa 
bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ). Dự án đường nối từ cầu Nhật Tân đến sân
bay Nội Bài theo kế hoạch phải xong GPMB trong tháng 6/2013 nhưng đến nay vẫn còn
rất bộn bề. Đặc biệt, dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên phải hoàn
thành GPMB trong tháng 5/2013 nhưng đến nay mới chỉ làm được phần thuộc địa phận
huyện Đông Anh. Một số dự án khác như đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhà ga T2
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài…
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VN-Index tăng 2,9 điểm (+0,59%), lên 496,56 điểm với 110 mã tăng,
85 mã giảm và 78 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 34,42
triệu đơn vị, tương đương giá trị 648,33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 4,9 triệu đơn vị, tương đương giá trị 118,26 tỷ đồng.
NVT là mã có lượng giao dịch thỏa thuận lớn nhất với 2,935 triệu đơn
vị, trị giá 12,327 tỷ đồng, trong khi đóng góp lớn vào giá trị giao dịch
thỏa thuận là VIC với 885.800 đơn vị, trị giá 60,234 tỷ đồng. Trong
nhóm VN30, số mã tăng cũng chiếm thế áp đảo với 19 mã, trong khi
số mã giảm giá chỉ còn lại 3 mã là CII, MSN và STB; 8 mã còn lại
đứng giá. Kết thúc phiên 6/8, VN30-Index tăng 3,27 điểm (+0,6%), lên
549,45 điểm. 
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HNX-Index tăng 0,44 điểm (+0,72%), lên 62,33 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 14,8 triệu đơn vị, tương đương giá trị 131,09 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,56 triệu đơn vị, trị giá 25,16 tỷ
đồng. Số mã tăng giá trên HNX khi đóng cửa phiên cũng trên 100 mã
(101 mã), trong khi chỉ có 67 mã đóng cửa dưới mức tham chiếu.
Trong nhóm HNX30, số mã tăng giá là 10 mã, trong khi cũng có 7 mã
giảm. Kết thúc phiên, HNX30-Index tăng 0,43 điểm (+0,37%), lên
115,41 điểm. Dù phiên giao dịch buổi chiều khá sôi động, nhưng sàn
HNX không có thêm mã nào có khối lượng khớp trên 1 triệu đơn vị,
ngoại trừ SHB với hơn 3,7 triệu đơn vị được khớp. Các mã có khối
lượng khớp lớn tiếp theo là SCR 0,93 triệu đơn vị, KLS 0,83 triệu đơn
vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ được nhịp mua vào như
phiên sáng, nâng tổng khối lượng mua vào của cả phiên hôm nay lên
2,3 triệu đơn vị. Trong đó, VCB và VFMVF1 là 2 mã được khối ngoại
mua vào nhiều nhất với 248.790 đơn vị và 220.600 đơn vị. Bên HNX,
nhà đầu tư nước ngoài mua vào 477.300 đơn vị, trong khi bán ra tới
2.047.731 đơn vị. Các mã bị bán ròng mạnh nhất là SHB với lượng
bán ròng 296.100 đơn vị, SCR 264.400 đơn vị, KLS 232.200 đơn vị.

477,300 

62.33



Phục hồi lên mức điểm cao nhất trong ngày, Vn-Index
ghi được 2.9 điểm lên 496.56 điểm. Thanh khoản tăng
hơn 15% so với phiên trước là điểm tích cực, tuy nhiên
vẫn ở mức thấp. Tuy không có biến động nào đáng kể
nhưng tâm lý đã ổn định hơn và cầu được cải thiện.
Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài, và bứt phá
lên trên đường MA(50). Tuy nhiên dải Bollinger vẫn tiếp 
tục co hẹp lại sẽ cản đà phục hồi của thị trường trong
các phiên tới. Thêm vào đó là STO cũng đã phục hồi
lên vùng quá mua cho tín hiệu chỉ số sớm điều chỉnh.
Chỉ báo MFI cũng tiếp tục giảm điểm cho thấy dòng
tiền đang rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, MACD lại
bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu là điểm tích cực cho
xu thế hiện tại. Xu thế đi ngang còn hiện hữu với
ngưỡng hỗ trợ dưới 480 điểm và với xu thế tiếp tục co
lên của dải dưới thì ngưỡng hỗ trợ sẽ ngày càng được
đẩy lên.
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Cũng lấy lại được sắc xanh ở những phút cuối, HNX-
Index ghi được 0.44 điểm lên 62.33 điểm. Thanh khoản
vẫn loanh quanh mốc 100 tỷ đồng và chưa có dấu hiệu
cải thiện khi MFI tiếp tục giảm điểm. Đường giá ở
phiên nay vẫn bám sát dải giữa của Bollinger và nằm
dưới đường MA(50) với biên độ dao động của 3 phiên
gần đây nhất là như nhau. Thêm vào đó là việc tăng
mạnh vào vùng quá mua của đường STO và đường
này đang bắt đầu cắt xuống dưới đường tín hiệu, HNX-
Index sẽ sớm điều chỉnh trong các phiên tới. Chưa có
dấu hiệu nào cho thấy xu thế có thể tích cực hơn trên
sàn này khi MACD vẫn trong xu thế giảm và nằm dưới
đường tín hiệu. Cả 2 dải Bollinger đang có xu hướng
kéo xuống cũng tăng áp lực nếu chỉ số tiếp tục tăng
điểm trong các phiên tới.

65 điểm
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Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
495 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trừ Nhật Bản do dịch vụ Mỹ tăng trưởng mạnh, tăng lo
ngại Fed sớm giảm nới lỏng tiền tệ. Lúc 5h20 chiều nay, giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á
Thái Bình Dương tăng nhẹ 0,2% lên 135,44 điểm. Tuy nhiên, chỉ số không tính chứng khoán Nhật Bản lại
giảm điểm tới 0,5%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,5%.
Tuy nhiên, chỉ số chứng khoán Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,5% và Topix của Nhật Bản
tăng tới 0,8%. Chứng khoán Nhật Bản bất ngờ tăng trở lại sau khi giảm hơn 1,3% trước đó sau khi Reuters
đưa tin quỹ lương hưu của Nhật Bản đang được xem xét đầu tư vào chứng khoán và trái phiếu chính phủ với
số tiền 80 tỷ USD. Các thị trường chứng khoán khác giảm điểm phiên hôm nay sau khi viện quản lý cung công
bố chỉ số phi sản xuất Mỹ tháng 7 tăng từ 52,2 điểm lên 56 điểm. Điều này làm tăng lo ngại Cục dự trữ Liên
bang Mỹ (Fed) sớm cắt giảm chương trình nới lỏng tiền tệ. Ông chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, ông Richard
Fisher cho biết Fed sẽ sớm giảm mua trái phiếu đồng thời cảnh báo nhà đầu tư không nên dựa quá nhiều vào
chương trình mua trái phiếu chính phủ của Fed.

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.

Tiếp tục một phiên xanh điểm trên 2 sàn sau phiên giảm nhẹ trước đó. Tuy nhiên vẫn là một phiên biến động
hẹp trên cả 2 sàn chưa làm thay đổi xu thế hiện tại. Thanh khoản vẫn thấp nhưng tâm lý ổn định hơn và đang
dần tích cực từ phía cầu.
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Đóng cửa, Vn-Index ghi được 2.9 điểm lên 496.56 điểm, HNX-Index ghi thêm được 0.44 điểm lên 62.33 điểm.
Thanh khoản cải thiện nhẹ trên 2 sàn. Thanh khoản tăng nhẹ ở phiên nay chủ yếu nhờ giao dịch tích cực
trong phiên chiều khi người mua chấp nhận đặt giá cao hơn giúp động rộng được mở rộng và các chỉ số tăng
khá. Dòng tiền vào tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu lớn. Rổ VN30 nhận được khoảng 165 tỷ đồng, chiếm
66% tổng giá trị phiên chiều ở HSX và HNX30 là 42,4 tỷ đồng, chiếm 78%. Bất ngờ lớn nhất là VNM khi cổ
phiếu này giao dịch rất mạnh. Mặc dù thanh khoản vẫn không bằng được hôm qua nhưng khoảng 42,1 tỷ
đồng giao dịch tại VNM đảm bảo cổ phiếu này dẫn đầu HSX về thanh khoản, cao gấp rưỡi cổ phiếu đứng thứ
hai là VIC. Sàn Hà Nội chiều nay cũng có đột biến từ cổ phiếu lớn, nhưng diễn biến rất lẻ loi. Duy nhất SHB
tạo bất ngờ cả về thanh khoản lẫn giá. Không có lý do cụ thể nào, nhà đầu tư lao vào mua SHB đẩy giá lên
mạnh mẽ. Tăng tới 4,84%, SHB có một phiên ấn tượng nhất kể từ đầu tháng 6 vừa qua. Vn-Index tiếp tục vận
động quanh đường MA(50) và dải giữa của Bollinger và đường BB vẫn tiếp tục co hẹp lại duy trì xu thế đi
ngang trên sàn này. Trong khi đó bên HNX tạm ngưng đà giảm và đường giá điều chỉnh vào trong dải
Bollinger 3 phiên liên tiếp, và đang chuẩn bị gặp ngưỡng cản là đường MA(50) tại 62.5 điểm.  

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài
quan sát. Trông bối cảnh thanh khoản thấp và diễn biến chỉ tạm thời ổn định, nếu duy trì giao dịch này thêm
vài phiên nữa, khi tâm lý của người cầm cổ mất kiên nhẫn thì áp lực bán sẽ nhanh chóng trở lại và tăng lên. 

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.
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