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quý II/2013 công ty đạt 3.460 tỷ đồng doanh thu và LNST
267,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của
Trường Hải tăng 30% còn lợi nhuận lớn gấp gần 5 lần. Lợi
nhuận tính riêng quý II/2013 còn vượt kết quả của cả năm
2012. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 6.256 tỷ đồng
doanh thu và 361 tỷ đồng LNST. Trước đó, Chính phủ cho
phép 4 công ty thành viên do Trường Hải được gia hạn
nộp thuế nhập khẩu khoảng 1.214 tỷ đồng 1 năm .
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6 tháng đầu năm 2013 kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt trên
221,9 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu của Việt
Nam sang Đan Mạch đạt 133,6 triệu USD, giảm 6%; nhập khẩu của Việt Nam từ Đan
Mạch đạt xấp xỉ 88,3 triệu USD, giảm 16%. So với 6 tháng đầu năm 2012, kim ngạch
xuất khẩu hàng dệt may đạt gần 42 triệu USD, giảm 26%; thủy sản đạt 11,35 triệu, giảm
20%; giầy dép đạt 18,6 triệu, tăng 23%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,7 triệu, tương đương
với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng dệt may và thủy sản của Việt Nam sang Đan Mạch
giảm đáng kể do phải cạnh tranh gay gắt với hàng hóa của các nước khác. 

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Đan Mạch sụt giảm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Dự án dầu khí của Việt Nam tại Malaysia đón dòng dầu đầu tiênÔ tô Trường Hải lãi hợp nhất quý II/2013 vượt cả năm
2012

35 triệu USD xây nhà máy thiết bị ô tô tại Quảng Ninh

VST hợp nhất lỗ gần 103 tỷ đồng quý II

SRB: Ngừng kinh doanh nhà nghỉ, quý 2 báo lỗ 186
triệu đồng 

Mỏ West Desaru thuộc dự án PM304 của PVEP tại Malaysia đã cho dòng dầu đầu tiên
với lưu lượng khoảng 2000 thùng/ngày từ giếng WD-01. Đây là một trong 17 dự án đầu
tư tại nước ngoài của PVEP, và là một trong ba dự án tại nước ngoài đã cho dòng dầu
thương mại. Khi được đưa vào vận hành ổn định, mỏ West Desaru dự kiến sẽ cho sản
lượng đỉnh 20.000 thùng/ngày. Lô PM304 có diện tích khoảng 600 km2 thuộc thềm lục
địa phía Đông bán đảo Malaysia, phần rìa Tây Nam bể trầm tích Malay. Hợp đồng
được ký và có hiệu lực ngày 23/2/1998 giữa Petronas và tổ hợp nhà thầu Amerada
Hess, Petronas Carigali.

Kết thúc quý II, VST báo lỗ 103 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ
2012 lỗ 16,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, VST
lỗ 145,6 tỷ đồng. VST cho biết, một trong các nguyên
nhân khiến công ty lỗ đậm quý II là ở khoản chi phí khấu
hao cơ bản của đội tàu. quý II/2013, công ty hạch toán bổ
sung 41,7 tỷ đồng khấu hao giảm tại kỳ báo cáo quý
1/2013 theo quy định tại thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ
tài chính.

Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 10/2013, hoàn thành và đi vào hoạt
động trong tháng 8/2014 Ngày 6/8 UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận

Doanh thu trong kỳ của SRB chỉ đạt gần 1.7 tỷ đồng, giảm
19% so với cùng kỳ năm trước do việc nhà nghỉ đóng cửa
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Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ, Hải quan thu 9.500 tỷ đồng, đạt
51% dự toán và bằng 105% cùng kỳ; thu nội địa đạt 7.600 tỷ đồng, đạt 52% dự toán và
bằng 96% cùng kỳ; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước đạt 171 tỷ
đồng, đạt 71% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi ngân sách 7
tháng (bao gồm cả số chi tạm ứng xây dựng cơ bản năm trước chuyển sang) ước đạt
7.000 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm và bằng 103% cùng kỳ. Tổng nguồn vốn hoạt
động của các ngân hàng dự kiến đến 31/7/2013 đạt 72.500 tỷ đồng, tăng 0,7% so với
30-6-2013 và tăng 10,5% so với 31-12-2012; tổng doanh số cho vay tháng 7-2013 ước
đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng 6-2013.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,470.67

Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách 7 tháng đạt trên 17.400 tỷ đồngXMC: Quý 2 bất ngờ lãi 18 tỷ đồng nhờ không phải
trích lập dự phòng

động trong tháng 8/2014. Ngày 6/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận
đầu tư dự án nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn và cụm thiết bị điện ô tô tại khu công
nghiệp Đông Mai cho Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam - đơn vị thuộc công ty
của Nhật Bản. Theo tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, dự án có tổng mức đầu tư 35 triệu
USD. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công trong tháng 10/2013, hoàn thành và đi vào
hoạt động trong tháng 8/2014. Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt công suất trên
2,7 triệu bộ sản phẩm/năm, đồng thời, đáp ứng việc làm cho khoảng 3.000 lao động

19% so với cùng kỳ năm trước do việc nhà nghỉ đóng cửa
hoàn toàn, nên doanh thu lĩnh vực nhà nghỉ không còn.
Công ty đang hoàn tất chuyển đổi hình thức hoạt động
nhà nghỉ sang lĩnh vực giáo dục. 6 tháng đầu năm 2013,
SRB ghi nhận doanh thu 2.45 tỷ đồng, giảm 48% so với
cùng kỳ năm trước. Điều này làm cho công ty lỗ 1.23 tỷ
đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 117 triệu đồng

Ngoài yếu tố doanh thu tăng gần 56 tỷ đồng so với cùng
kỳ thì quý 2/2013 công ty không phải trích lập thêm dự
phòng đầu tư tài chính dài hạn nên chi phí tài chính trong
kỳ chỉ ở mức 8 tỷ đồng, giảm gần 30 tỷ đồng so với quý
2/2012 và đẩy lãi ròng công ty tăng vọt. Lũy kế 6 tháng
đầu năm 2013, XMC ghi nhận doanh thu công ty mẹ gần
350 tỷ đồng, tuy giảm 16% so với cùng kỳ nhưng lãi ròng
đạt hơn 21 tỷ đồng, tích cực rất nhiều so với mức lỗ gần
18 tỷ đồng trong nửa đầu năm trước.
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Nhật Bản cam kết cắt giảm chi tiêu đến 83 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu
của Trung Quốc tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 3,1% trong tháng 6.
Nhập khẩu cũng tăng 10,9%. Tăng trưởng xuất nhập khẩu tháng 7 của Trung Quốc đều
vượt dự báo của các chuyên gia. Tuy nhiên, thặng dư thương mại 17,8 tỷ USD thấp
hơn nhiều so với mức thặng dư hồi tháng 6 là hơn 27 tỷ USD. Chính phủ Trung Quốc
tháng trước phát tín hiệu sẽ nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm
nay sau khi tăng trưởng chậm lại quý thứ 2 liên tiếp.

Nhật Bản cam kết cắt giảm chi tiêu tới 83 tỷ USD trong vòng hai năm tới trong bối cảnh
nước này đang nỗ lực làm vơi bớt "núi nợ" được đánh giá là lớn nhất trong số các
nước công nghiệp trên thế giới. Mức cắt giảm trên, ước tính tương đương 4% chi tiêu
hàng năm hiện nay, được đưa ra sau khi Quỹ Tiền Tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo Tokyo
về những khoản vay. Động thái này nằm trong kế hoạch tài chính trung hạn của Chính
phủ Nhật Bản, theo đó chủ trương cắt giảm 8.000 tỷ yen (83 tỷ USD) trong giai đoạn từ
tháng 4/1014 tới tháng 3/2016.

(Cập nhật 17h00 ngày 08/08/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 1,88 điểm (-0,38%) xuống 498,22 điểm với tổng khối
lượng đạt 28,33 triệu đơn vị, trị giá 486,2 tỷ đồng. Trong đó giao dịch
thỏa thuận chỉ đóng góp 2,56 tỷ đồng. Số mã giảm giá trên sàn HOSE
tăng gấp đôi số mã giảm với 62 mã tăng và 127 mã giảm. Trong đó,
hầu hết các mã thuộc nhóm VN30 cũng đều giảm điểm, lực đỡ chính
MSN không còn tăng mạnh như phiên sáng mà chỉ còn tăng 500
đồng/CP. Ngoài MSN, chỉ có thêm HSG và MBB duy trì sắc xanh với
mức tăng nhẹ 300 đồng và 100 đồng, trong khi đó nhiều mã khác
quay đầu giảm điểm mạnh như KDC giảm 2.500 đồng (-4,8%), FPT
giảm 1.100 đồng (-2,43%), PVD giảm 1.000 đồng (-1,92%) và các mã
PPC, PET, GMD, DRC cùng giảm từ 500 đồng trở lên. Đóng cửa,
VN30-Index giảm 3,22 điểm (-0,58%) xuống 550,07 điểm với 3 mã
tăng giá, 19 mã giảm và 8 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch
nhóm cổ phiếu này đạt 9,64 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị
297,39 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 51 mã
với tổng khối lượng hơn 1,18 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều
nhất cổ phiếu HQC với khối lượng 400.000 đơn vị. Bên HNX, trên sàn
HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 28 mã với khối lượng 141.700
đơn vị và bán ra 40 mã với khối lượng 890.492 đơn vị. Trong đó, họ
mua vào nhiếu nhất PLC với khối lượng 40.000 đơn vị đồng thời bán
ra nhiều nhất PVX với 219.600 đơn vị.
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index giảm 0,36 điểm (-0,58%) xuống 61,81 điểm với tổng khối
lượng giao dịch 15,16 triệu đơn vị, trị giá 138,52 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 1,84 triệu đơn vị, trị giá 11,41 tỷ đồng. Riêng
SHB thỏa thuận hơn 1,6 triệu đơn vị với tổng giá trị tương ứng 10,26
tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 60 mã tăng, 102 mã giảm và 70 mã đứng
giá, trong đó nhóm HNX30 có 4 mã tăng, 13 mã giảm, 10 mã đứng
giá và 3 mã không giao dịch gồm BCC, IDJ, OCH. Đóng cửa, HNX30-
Index giảm 0,79 điểm (-0,69%) xuống 114,38 điểm. Đáng chú ý là
TH1 được kéo lên mức giá trần vào cuối phiên giao dịch, với mức
tăng 3.100 đồng (9,04%) lên 34.300 đồng/CP, còn lại DCS, PGS và
PV2 có cùng mức tăng 100 đồng/CP. Trong khi PVX, SCR, SHB,
SHS đứng giá tham chiếu thì VND, NTP, VGS cùng giảm 100
đồng/CP; ACB, PVC, LAS, BVS cùng giảm 200 đồng/CP.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ SÁU

Cổ phiếu lớn quay đầu để mất điểm khiến Vn-Index
đóng cửa giảm điểm. Cuối phiến, Vn-Index để mất
1.88 điểm xuống còn 498.22 điểm. Sau chỉ một phiên
được tái lập, ngưỡng 500 điểm lại bị để mất một cách
dễ dàng. Thanh khoản giảm về mức thấp sau phiên
tăng nhẹ trước đó, giá trị khớp lệnh đạt hơn 480 tỷ
đồng, trong khi giá trị này ở phiên trước là hơn 740 tỷ
đồng. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ nhỏ với điểm
cao nhất của nến chuẩn bị chạm dải trên của
Bollinger, tuy nhiên thân nến vẫn hẹp cho thấy tâm lý
giằng co vẫn duy trì. Cùng với đó dải Bollinger tiếp tục
co hẹp lại chưa mở ra xu thế nào mới cho thị trường.
MACD đã nằm phía trên đường tín hiệu là điểm tích
cực cho xu thế hiện tại tuy nhiên tốc độ tăng giá khá
hẹp. Cùng với việc STO chưa giảm ra khỏi vùng quá
mua nên áp lực bán sẽ còn tiếp tục trong phiên tới.
MFI và RSI vẫn dao động hẹp ủng hộ xu thế đi ngang.
Ngưỡng 505 điểm là ngưỡng kháng cự hiện tại của
đường giá.
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470 điểm
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Dao động không rõ phương hướng. HNX-Index tiếp
tục vận động dưới đường MA(50) và biến động đi
ngang 5 phiên liên tiếp với dao động trong 5 phiên nay
là khá hẹp và giống nhau với ngưỡng thấp nhất là
61.61 điểm và cao nhất là 64.44 điểm. Thanh khoản
chưa cải thiện khi giá trị giao dịch chỉ đạt loanh quanh
100 tỷ đồng. Cùng với việc đi ngang của dải Bollinger,
xu thế giằng co sẽ còn tiếp diễn. Thêm vào đó là chỉ
báo STO vẫn trong vùng quá mua vì vậy áp lực điều
chỉnh vẫn còn. 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. Và đường
MFI và RSI vẫn vận động hẹp trong nhiều phiên trở lại
đây. Xu thế lình xình đi ngang chưa sớm kết thúc khi
sàn Hose chưa xác lập xu thế mới. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trung bình 57 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trừ chứng khoán Nhật Bản giảm do đồng yên tăng
giá sau quyết định duy trì kích thích của BOJ. Lúc 2h41 chiều nay giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI
châu Á Thái Bình Dương không tính chứng khoán Nhật Bản tăng 0,8% lên 438,29 điểm. Chỉ số Shang Heng
của Hong Kong tăng 0,3% và Shanghai Composite phục hồi trở lại từ mức giảm mạnh đầu phiên, đến cuối
phiên chỉ số này giảm 0,3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,3% sau khi ngân hàng trung ương Hàn Quốc
nâng lãi suất cơ bản lên 2,5%, tương đương với dự báo trước của các chuyên gia. Chỉ số Kospi của Nhật
Bản giảm mạnh 1,4%. Số liệu hôm nay cho thấy xuất khẩu Trung Quốc tháng 7 tăng 5,1% so với cùng kỳ, cao
hơn nhiều dự báo 2% của các chuyên gia. Trong khi tháng 6, xuất khẩu giảm 3,1%. Trung Quốc là nước có
nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới do vậy hoạt động kinh tế nước này có tác động lớn tới thị trường. Kết thúc cuộc
họp hôm nay, ngân hàng trung ương Nhật Bản quyết định tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Hầu hết
các chuyên gia kỳ vọng BOJ sẽ bơm thêm tiền trong 10 tháng tới để đạt mục tiêu lạm phát 2%. Đồng yên tiếp
tục tăng phiên thứ 5 liên tiếp, kéo chứng khoán nước này giảm điểm.
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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 từ phiên trước đó không còn tạo hiệu ứng trong phiên hôm nay cho thấy tâm lý thị trường
còn bất ổn và chưa thể sớm phá vỡ xu thế đi nang hiện tại. 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 phiên cuối tuần. 

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phiên nay lại không phát huy vai trò là lực kéo thị trường như ở phiên trước đó
khi đóng cửa sự sụt giảm ở nhóm này là nguyên nhân cho việc giảm điểm hôm nay. Mức sụt giảm về chỉ số
không đáng kể nhưng thanh khoản lại sụt giảm về mốc trung bình của nhiều phiên gần đây. 

Trang 4

Kết thúc phiên 08/08, VN-Index đóng cửa tại 498.22 điểm, giảm 1.88 điểm và chính thức mất mốc 500 điểm
vừa vượt thành công từ phiên trước. Giảm mạnh nhất trên toàn thị trường là nhóm cổ phiếu Mid Cap 0.85%
trong khi Large Cap chỉ giảm nhẹ 0.02%. Thanh khoản trên HOSE èo uột với hơn 28 triệu đơn vị, tương
đương 486 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 3 tháng qua kể từ ngày 03/05. Điều đáng nói là thị trường chỉ mới
kéo dài thêm giao dịch đến 15h trong thời gian gần đây. Trên Vn-Index xuất kết thúc phiên nay xuất hiện cây
nến Doji cho thấy khả năng Vn-Index giằng co mạnh là khá cao. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu đó khi
dải Bollinger tiếp tục co hẹp là lực cản cho đà phục hồi. Bên sàn HNX không có tín hiệu nào mới khi thanh
khoản trên sàn này chỉ dao động quanh mức 100 tỷ đồng và dao động trên sàn này chủ yếu phụ thuộc vào xu
hướng trên sàn Hose. Khi biến động trên sàn Hose tiếp tục hẹp cùng với việc đi ngang là chủ đạo, xu thế mới
chưa thể xác lập trong một vài phiên nữa. Chúng tôi vẫn đánh giá cao khả năng đi ngang của chỉ số trong 1
tuần nữa. Với thanh khoản không ổn định và liên tục giảm về mức thấp là điều đáng lo ngại cho xu thế hiện
tại. Trong thời gian chờ đón báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 thì xu thế đi ngang của 2 sàn chưa thể chấm
dứt sớm. 

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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