
THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Quý II công ty báo lãi 59,7 tỷ đồng dành cho cổ đông công
ty mẹ, giảm 31% so với quý II/2012. Lũy kế 6 tháng, cổ
đông công ty mẹ PVI lãi 160 tỷ đồng, giảm 31% so với 6
tháng đầu năm 2012. EPS 6 tháng của PVI ở mức 707
đồng/cp. So với kế hoạch kinh doanh năm 2013 với LNST
176,83 tỷ đồng, PVI đã hoàn thành 90%. Kế hoạch LNST
năm 2013 của PVI bằng 45,45% so với thực hiện năm
2012.
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tính riêng trong tháng 7/2013, ngành đường sắt đạt doanh thu vận tải 464,07 tỷ đồng,
đạt 102,2% kế hoạch, bằng 108,3% so với cùng kỳ; các chỉ tiêu về vận tải khách đều
vượt kết hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012. Đường sắt Việt Nam đã thực
hiện vận chuyển 1,302 triệu lượt khách, đạt 100,4% kế hoạch, bằng 102,7% so với cùng
kỳ, đạt tỷ lệ 519,4 triệu hành khách/km, đạt 101,2% kế hoạch và bằng 103% so với
cùng kỳ. Công tác vận tải hàng hóa đạt 539.400 tấn, đạt 93% kế hoạch, bằng 94,5% so
với cùng kỳ; đạt tỷ lệ 302,4 triệu tấn/Km, đạt 88,3% kế hoạch và bằng 90,9% so với
cùng kỳ.

Ngành đường sắt đạt doanh thu gần 500 tỷ đồng trong tháng 7

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TPHCM phân luồng giao thông thi công 4 cầuPVI 6 tháng hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận cả
ă

Tăng giá điện, giá thành sản xuất tăng 2-3%

DXG báo lãi hợp nhất 20 tỷ đồng quý 2

FLCS doanh thu tăng mạnh, lãi thấp do không còn lợi
nhuận khác

UBND TPHCM đã chấp thuận phương án tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian
thi công cầu Bông, cầu Kiệu, cầu Lê Văn Sỹ và cầu Hậu Giang. Các cầu này được xây
dựng từ thời Pháp. Trong đó móng, mố và trụ cầu là dạng móng trọng lực tựa trên hệ
cọc gỗ có tuổi thọ trên 50 năm. Từ năm 1992 trở về trước, các cầu này được cải tạo,
mở rộng hai bên cầu nhưng nay đã xuống cấp, tải trọng khai thác chỉ còn 13-20 tấn.
Việc xây dựng mới 4 cầu nói trên để thay thế 4 cầu cũ là hết sức cấp bách, nhằm tăng
cường năng lực chịu tải và năng lực, đồng thời góp phần cải tạo, chỉnh trang cảnh quan
đô thị trên lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tân Hóa - Lò Gốm. 

Trong quý II, DXG vẫn một kỳ kinh doanh thắng lợi với
LNST dành cho cổ đông công ty mẹ quý 2 đạt 20 tỷ đồng,
bằng 3,5 lần con số cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, DXG lãi ròng
21,5 tỷ đồng chủ yếu nhờ phần lãi của riêng quý 2, bằng
2,6 lần 6 tháng đầu năm 2012. Mặc dù tăng mạnh, EPS 6
tháng đầu năm 2013 của DXG cũng chỉ ở mức 468
đồng/cổ phiếu. Trong kỳ, DXG đã tăng vốn điều lệ từ 420
tỷ đồng lên 525 tỷ đồng

Giá thành sản xuất của các ngành dùng nhiều điện sẽ tăng lên khoảng 2-3% do tác
động tăng giá điện 5% từ 1/8. Tổ điều hành thị trường trong nước vừa đưa ra dự báo,
việc tăng giá điện lên 5% từ ngày 1/8 sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng khoảng

Doanh thu quý II/2013 của FLCS đạt gần 8,6 tỷ đồng, tăng
79% quý II năm trước, lũy kế 6 tháng đạt gần 15 tỷ đồng,
tăng 144% cùng kỳ năm trước Doanh thu môi giới đạt 950

NHẬN ĐỊNH  
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Theo bản tin trái phiếu tháng 7 của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), tại thời
điểm giữa tháng 7, từ mức thấp kỷ lục, lãi suất VND liên ngân hàng đã bật tăng mạnh
trở lại. Cụ thể: lãi suất qua đêm - lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng từ mức 0,933% - 3,733%
vào ngày 12/7 lên mức 4,50%-6,0% vào cuối tháng. Mức lãi suất liên ngân hàng tương
đương với thời điểm tháng 8-9 năm 2012 khi mà thị trường tài chính Việt Nam chịu cú
shock lớn từ việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt. Trong khi đó, lãi suất USD liên ngân
hàng tiếp tục ổn định quanh vùng 0,20%-1,62%, xấp xỉ với mức lãi suất trong tháng
trước. 

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,518.74

Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại từ mức đáy trong tháng 7VHL: Mạnh tay chi quảng cáo, 6 tháng EPS đạt 2.163
đ/CP

việc tăng giá điện lên 5% từ ngày 1/8 sẽ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng khoảng
0,12% vào tháng 8 này. Đối với doanh nghiệp, nhất là ngành sử dụng nhiều điện, thì giá
thành sản xuất sẽ tăng lên khoảng 2-3%. Cùng với tác động điều chỉnh giá một số mặt
hàng khác như xăng dầu, tăng giá điện cũng sẽ tác động chỉ số giá tiêu dùng nói chung.
Nhưng trong bối cảnh sức mua còn kém, tồn kho còn lớn, kinh tế còn khó khăn, thì đợt
tăng giá này sẽ không tạo ra cơn sốt giá như những năm trước đây.

tăng 144% cùng kỳ năm trước. Doanh thu môi giới đạt 950
triệu đồng, gấp đôi cùng kỳ 2012, 6 tháng đạt hơn 1 tỷ
đồng, giảm 31% cùng kỳ năm trước. Doanh thu khác quý
này của FLCS đạt gần 7,3 tỷ đồng, tăng 74% cùng kỳ
2012; lũy kế 6 tháng đạt gần 13,5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần
cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, doanh thu thuần đạt hơn
600 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ; LNTT đạt 26 tỷ đồng;
LNST đạt 19,5 tỷ đồng tương đương EPS đạt 2.163 đ/CP.
Cùng kỳ VHL lỗ ròng 84,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của
công ty là 58,2 tỷ đồng tăng 48% so với cùng kỳ trong đó
công ty đã mạnh tay chi cho hoạt động quảng cáo, hội chợ,
hội nghị…với khoản chi lên tới gần 26 tỷ đồng.
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8,235.59

13,824.94

Nhân dân tệ lên cao nhất mọi thời đại so với USD

-64.14

-9.98 4,022.59

Yên tăng vọt trước cuộc họp BOJ

Lãi suất cao ở Trung Quốc khiến nhà đầu tư tăng đặt cược vào nhân dân tệ, đẩy giá
nhân dân tệ lên kỷ lục. Đầu phiên giao dịch hôm nay 6/8, nhân dân tệ lên 6,1203 nhân
dân tệ/USD, mạnh nhất lịch sử hiện đại. Tuy nhiên, tỷ giá sau đó giảm về 6,1221 nhân
dân tệ/USD, so với mức 6,1217 nhân dân tệ/USD chốt phiên hôm qua. Lãi suất ở Trung
Quốc tăng khiến nhân dân tệ càng trở nên hấp dẫn, ngoài ra, kỳ vọng NHTW Trung
Quốc sẽ duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn khiến nhà đầu tư tăng đặt cược vào đồng
tiền này, Zhou Hao, chuyên gia kinh tế của ANZ tại Thượng Hải cho biết.

Yên tiếp tục tăng trong khi USD xuống thấp nhất 6 tuần do những đồn đoán về gói kích
thích của 2 ngân hàng trung ương Mỹ, Nhật Bản. Lúc 8h32’ sáng nay 7/8 theo giờ
Tokyo, yên tăng tiếp 0,6% lên 97,24 yên/USD sau khi chạm 97,11 yên/USD, mạnh nhất
kể từ 25/6. Yên tăng 0,5% so với euro lên 129,43 yên/EUR. Đồng tiền chung châu Âu
giao dịch ở 1,3311 USD/EUR sau khi chạm 1,3345 USD/EUR hôm 31/6, cao nhất kể từ
ngày 19/6. Yên lên cao nhất 6 tuần so với USD khi BOJ bắt đầu cuộc họp chính sách
vào hôm nay và trước báo cáo về cán cân thương mại của Nhật Bản vào ngày mai.

(Cập nhật 17h30 ngày 07/08/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 3,54 điểm (+0,71%), lên 500,1 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 40,45 triệu đơn vị, tương đương giá trị 848,95 tỷ đồng.
Tăng 17,52% về khối lượng và tăng 30,94% về giá trị so với phiên
hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5 triệu đơn vị, trị
giá 105,91 tỷ đồng, tương đương về khối lượng, nhưng giảm nhẹ về
giá trị so với phiên hôm qua. Trên sàn, số mã tăng giá nhiều gần gấp
2 lần so với số mã giảm (124 mã tăng, 63 mã giảm). Trong nhóm
VN30, số mã tăng là 18 mã, trong khi chỉ có 8 mã giảm và 4 mã đứng
ở tham chiếu. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 3,84 điểm (+0,7%), lên
553,29 điểm. FLC vẫn giữ được sự sôi động vốn có khi được khớp
hơn 3,55 triệu đơn vị. Việc VN-Index có lúc bị rung lắc trong phiên
chiều là do một vài mã có mức vốn hóa lớn quay đầu giảm điểm như
VCB, VNM, PGD… Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhiều mã bluechip
khác, nên chỉ số này vẫn duy trì được sắc xanh khi đóng cửa phiên.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài hôm nay chỉ mua vào 1.674.970
đơn vị, trong đó, cổ phiếu được họ mua vào nhiều là PVD và HPG với
241.800 đơn vị và 217.670 đơn vị. Bên HNX, nhà đầu tư nước ngoài
mua vào 398.800 đơn vị và bán ra 1.535.911 đơn vị. Như vậy, họ bán
ròng 1.137.111 đơn vị trên HNX. Các mã bị bán ròng mạnh là PGS
292.950 đơn vị, KLS 232.175 đơn vị…

398,700

62.17

3,537,420 1,535,611 

2,849,210
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index giảm 0,16 điểm (-0,26%), xuống 62,17 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 21,15 triệu đơn vị, tương đương giá trị 179,17 tỷ
đồng, tăng 42,91% về khối lượng và tăng 36,68% về giá trị so với
phiên hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,59 triệu
đơn vị, trị giá 22 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua. HNX-Index
giảm điểm bất chấp số mã tăng giá nhiều hơn số mã giảm giá (89 mã
tăng và 82 mã giảm). Trong nhóm HNX30, số mã giảm lại lớn hơn với
11 mã, trong khi chỉ có 7 mã giảm. Kết thúc ngày giao dịch, HNX30-
Index giảm 0,45 điểm (-0,39%), xuống 115,42 điểm. Với lực bán
mạnh, PVX cuối cùng cũng phải xuống mức giá sàn 4.100 đồng/cổ
phiếu khi đóng cửa. Tổng khối lượng khớp của mã này đạt tới gần 6,7
triệu đơn vị, bỏ xa mã đứng thứ hai là PGS với lượng khớp 1,34 triệu
đơn vị. Ngoài ra, KLS và SHB cũng là 2 mã có khối lượng khớp trên 1
triệu đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ NĂM

Nhờ nỗ lực kéo điểm ở nhóm cổ phiếu lớn đã giúp chỉ
số tiếp tục giành được mức điểm cao trong phiên.
Đóng cửa, Vn-Index tăng 3.54 điểm lên 500.1 điểm.
Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể khi giá trị khớp
lệnh tăng lên 700 tỷ đồng. Cổ phiếu GAS, VIC và BVH
là đầu tàu kéo chỉ số ở phiên nay. Tuy nhiên các chỉ
báo kỹ thuật chưa cho tín hiệu mới nào về thị trường.
Kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài, và tiếp tục
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.

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Đảo chiều không thành công do việc giảm sàn của
PVX ở những phút cuối đã khiến HNX-Index đóng cửa
với sắc đỏ. Để mất 0.16 điểm, HNX-Index giảm xuống
62.17 điểm với thanh khoản cải thiện đáng kể so với
phiên trước. Giá trị khớp lệnh đạt hơn 150 tỷ, tăng hơn
50% so với phiên trước là điểm tích cực cho xu thế
hiện tại. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật chưa cho tín
hiệu mới. Đường giá ở phiên nay vẫn bám sát dải giữa
của Bollinger và nằm dưới đường MA(50) với biên độ
dao động của vài 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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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Trung bình 57 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á giảm mạnh do đồng yên tăng 4 phiên liên tiếp và giá kim loại giảm. Lúc 5h09 chiều nay,
giờ Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 2% xuống 133,08 điểm, phiên giảm mạnh
nhất từ ngày 20/6. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,5%. Shanghai Composite của Trung Quốc giảm
0,7%. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm mạnh nhất với mức giảm 3,2%. Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 1,5%.
Chứng khoán châu Á giảm mạnh phiên hôm nay, dẫn đầu là Nhật Bản do đồng yên Nhật tăng giá 4 phiên liên
tiếp so với USD lên mức tỷ giá cao nhất 6 tuần. Giới đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Ngân hàng
trung ương Nhật Bản (BOJ) kéo dài 2 ngày bắt đầu từ sáng nay. Các chuyên gia Bloomberg tin rằng BOJ sẽ
duy trì chương trình mua trái phiếu trong thời gian tới. Giá đồng giao dịch kỳ hạn tại sàn Comex hiện giảm
0,4% so với đầu phiên sau khi tăng nhẹ hôm qua. Giá các kim loại cơ bản khác cũng giảm dẫn tới giá cổ phiếu
của các nhà khai khoáng, sản xuất giảm. Cổ phiếu hãng khai thác quặng BHP giảm 2%, cổ phiếu của Rio
Tinto cũng giảm 2,1%. Trong số 325 doanh nghiệp thuộc chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương công bố kết
quả kinh doanh quý II từ ngày 1/7, có 51% doanh nghiệp có lợi nhuận cao hơn dự đoán.
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NHẬN ĐỊNH  

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.

Giao dịch tích cực trở lại ở nhóm cổ phiếu lớn sẽ đem lại hy vọng về khả năng phá vỡ ngưỡng kháng cự là dải
trên của Bollinger. Tuy nhiên việc đánh kỹ thuật như vậy nếu không tạo được hiệu ứng cũng không giúp thị
trường có thể tăng điểm một cách bền vững mà chỉ mang tính chất “ xanh vỏ đỏ lòng”. Nhà đầu tư tiếp tục
theo dõi thị trường trong phiên cuối tuần. Chúng tôi đánh giá thị trường vẫn sẽ dao động dưới dải Bollinger
trên trong 2 phiên còn lại.

Các cổ phiếu trụ cột quay lại kéo thị trường trong phiên nay, tiêu biểu là 2 mã GAS và VIC khi GAS đã lập đỉnh
cao nhất từ khi niêm yết ở mức giá 67.5 nghìn đồng/cp. Vn-Index đã vượt ngưỡng 500 điểm, lên 500.1 điểm.
Trong khi HNX-Index đảo chiều không thành công do việc giảm sàn của PVX. Tuy nhiên phiên nay thanh
khoản tăng khá trên 2 sàn là điểm tích cực.

Trang 4

Giao dịch tích cực đến từ cổ phiếu GAS ngay từ cuối phiên sáng tăng vọt cả về thanh khoản và điểm số.
Nguyên nhân cho việc tăng mạnh mẽ của GAS phiên nay với giá trị khớp lệnh gấp 2 lần giá trị trung bình của
10 phiên có thể bắt nguồn từ lực mua từ khối ngoại khi lực mua này chiếm 15% tổng giá trị. Thông tin bên lề
về trả cổ tức 10% vào ngày 15.8 này không phải là thông tin mới với nhà đầu tư vì vậy đây không phải là động
lực cho việc tăng giá hôm nay. Một loạt các mã trong nhóm Vn30 tuy yếu đi buổi chiều nhưng giao dịch không
bị xấu đi, vì vậy vẫn giúp chỉ số giành được mức cao trong phiên. Bên sàn HNX, do ảnh hưởng từ việc giảm
sàn của PVX – thông tin kết quả kinh doanh bê bết của Công ty mẹ. Thực ra suốt 10 phiên gần đây nhà đầu tư
đã chán nản với biên độ dao động của PVX với thanh khoản xuống rất thấp, thông tin lỗ này chỉ như nhân tố
thúc đẩy. Chính vì thế HNX-Index vẫn giảm nhẹ ở cuối phiên, trong khi mặt bằng chung là không xấu. Phiên
giao dịch với thanh khoản tăng nhiều trên 2 sàn là điểm tích cực, trên Hose giá trị khớp lệnh tăng hơn 40%,
trong khi bên HNX tăng hơn 50%. Tuy nhiên các chỉ báo kỹ thuật chưa cho xu thế mới trên 2 sàn. Xu thế đi
ngang vẫn hiện hữu trên Hose, để xác lập xu thế mới, Vn-Index phải bứt phá ngưỡng 505 điểm với thanh
khoản cải thiện.

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.
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