
Tại Hội nghị công tác cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường một số mặt
hàng thiết yếu trên địa bàn Tp.Hà Nội vừa diễn ra, đại diện Sở Công Thương Hà Nội
cho biết, Hà Nội dành 318 tỷ đồng bình ổn giá 7 nhóm mặt hàng thiết yếu trong năm
2013. Trong đó, tập trung bình ổn 7 nhóm hàng thiết yếu gồm: gạo tẻ thường (5.500
tấn); thịt lợn (900 tấn); thịt gà (450 tấn); trứng gà, vịt (6 triệu quả); thuỷ hải sản (300
tấn); dầu ăn (1,5 triệu lít); rau, củ (2.000 tấn). Số hàng bình ổn này đáp ứng bình quân
10% so với tổng mức tiêu thụ của thành phố trong 1 tháng. Ngoài ra, các doanh nghiệp
bằng các nguồn vốn tự có chủ động tăng mức dự trữ lượng hàng thêm 20%. 

Quý II, BIDV đạt 3.529 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Hoạt
động chứng khoán đầu tư lỗ hơn 27 tỷ đồng nhưng các
hoạt động còn lại đều có lãi. Trong đó, lãi từ hoạt động
dịch vụ đạt gần 700 tỷ đòng; Hoạt động khác 255 tỷ đồng
và thu nhập góp vốn, mua cổ phần là 101 tỷ đồng. Lũy kế 6 
tháng đầu năm 2013, BIDV đạt 6.652 tỷ đồng thu nhập lãi
thuần và 2.006 tỷ đồng LNST. Tăng trưởng huy động là
10,69% còn tăng trưởng tín dụng là 7,53%. 

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Lò đốt
rác thải Hội An với tổng mức đầu tư trên 25,6 tỷ đồng, UBND thành phố Hội An làm chủ
đầu tư. Dự án hướng đến mục tiêu đầu tư tăng cường khả năng xử lý rác thải của thành
phố Hội An nhằm hạn chế chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức

Giảm nhẹ so với kết quả lợi nhuận của riêng công ty mẹ
nhưng NSC vẫn giữ được mức EPS đáng mơ ước: đạt
5.247 đồng 6 tháng năm 2013. Không giống như công ty
cùng ngành là SSC với kết quả lợi nhuận tăng mạnh, NSC

Năm 2013, GDP tính theo giá so sánh ước tăng 5,4%, với chỉ số giảm phát GDP ước
khoảng trên 7%, tính ra GDP tính theo giá thực tế tăng khoảng 12,8 tương đương
khoảng 3.661 nghìn tỷ đồng. GDP giá thực tế bình quân đầu người năm 2013 đạt
khoảng 40,8 triệu đồng (năm 2012 đạt 36,6 triệu đồng). Tỷ giá bình quân năm 2012 là
20.901 đồng/USD. Năm 2013 được dự đoán tăng 2,5% so với 2012 thì tỷ giá bình quân
2013 sẽ ở mức 21.319 VND/USD. Suy ra, GDP bình quân đầu người tính bằng USD
theo tỷ giá hối đoái bình quân sẽ đạt khoảng 1.914 USD, tăng 9,4% so với năm 2012.
Quy mô nền kinh tế sẽ đạt khoảng 173 tỷ USD.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang tiến tới mốc 1.900 USD

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội dành 318 tỷ đồng bình ổn giáFLC lãi hợp nhất 20 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2013

Quảng Nam đầu tư 25,6 tỷ đồng xây dựng Lò đốt rác thải Hội An

BIDV lãi hợp nhất trên 2.000 tỷ đồng quí 2

NSC lãi hợp nhất 29,5 tỷ đồng quý II/2013

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của FLC lớn gấp 2,5
lần còn lợi nhuận lớn gấp 3,5 lần. Lợi nhuận FLC tăng
mạnh một phần do khoản lợi nhuận khác gần 13 tỷ đồng
trong khi cùng kỳ năm trước khoản này của FLC báo lỗ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, FLC đạt 650 tỷ đồng doanh
thu và gần 20 tỷ đồng LNST. Tại ngày 30/6, tổng giá trị tài
sản của FLC là 1.968 tỷ đồng, giảm 7% so với con số
2.124 tỷ đồng cuối năm 2012.
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tăng trưởng GDP quý II của nước này đạt 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự
báo của các chuyên gia, và thấp hơn nhiều tốc độ tăng trưởng 3,8% trong quý trước.
Tăng trưởng GDP danh nghĩa quý II đạt 2,9%. Tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể gây
khó khăn hơn cho thủ tướng Shinzo Abe trong việc quyết định có theo đuổi kế hoạch
tăng thuế tiêu thụ hay không. Quyết định cuối cùng dự kiến được đưa ra sau khi công
bố số liệu GDP điều chỉnh vào ngày 9/9 tới.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng chậm lại làm dấy lên lo ngại về hiệu quả hạn chế của
chính sách nới lỏng của chính quyền thủ tướng Shinzo Abe. Lúc 9h40’ sáng nay 12/8
theo giờ Tokyo, yên tăng 0,8% so với USD lên 95,92 yên/USD, hướng đến mức cao
nhất 7 tuần. Trong khi đó yên cũng lên cao nhất 6 tuần so với euro, giao dịch ở 127,97
yên/EUR. Euro ít thay đổi so với USD, giao dịch ở 1,3341 USD/EUR sau khi chạm 1,34
USD/EUR hôm 8/8, cao nhất kể từ ngày 19/6.
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Giá vàng trong nước tăng vượt 38 triệu đồng/lượngDPR: EPS 6 tháng 2013 đạt 3.645 đồng

khỏe nhân dân nhằm phát triển đô thị bền vững. Các hạng mục xây dựng chính của
công trình gồm có hệ thống Lò đốt rác công suất 4 tấn/giờ; nhà xưởng diện tích 1.200
m2; bể thu nước rỉ rác kích thước thể tích 4m3; hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện và
phòng cháy chữa cháy.

khá ổn định với mức lãi quý 2 tăng 7% và 6 tháng tăng
15% so với cùng kỳ năm 2012. EPS 6 tháng đầu năm đạt
5.247. Với 54 tỷ đồng LNTT 6 tháng, NSC đã hoàn thành
trên 56% kế hoạch lợi nhuận được giao phó.

Sau kết quả kinh doanh của riêng công ty mẹ quý 2 với 87
tỷ đồng LNST, kết quả hợp nhất của DPR không còn bất
ngờ với khoản LNST (dành cho cổ đông công ty mẹ) đạt
86 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013, khoản LNST đạt
156,7 tỷ đồng, giảm 15,75% so với 6 tháng đầu năm 2012.
EPS 6 tháng 2013 của DPR đạt 3.645 đồng/cổ phiếu. Với
kết quả này, 6 tháng đầu năm DPR mới chỉ hoàn thành
chưa đầy 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

+/-

+463.72

Sáng nay, tiếp đà tăng từ cuối tuần trước, giá vàng SJC tại Hà Nội hiện giao dịch ở mức
37,78 - 38,1 triệu đồng/lượng; tại TPHCM ở 37,78 - 38,08 triệu đồng/lượng, tăng 130
nghìn so với đầu giờ sáng phiên thứ 7 tuần trước. So với cuối tuần trước, giá vàng hiện
đã tăng 180 nghìn đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giữa giá mua
bán vẫn giữ nguyên ở 300.000đồng/lượng, tương đương với những phiên gần đây.
Trên thị trường thế giới, mở cửa phiên giao dịch, giá vàng tăng 13,5 USD lên 1327,68
USD/oz. Trên Kitco đứng ở mức 1332,9 USD/oz, tăng 18,2 USD so với đóng cửa phiên
cuối tuần trước. Giá vàng tăng vọt trở lại sau khi SPDR Gold Trust bất ngờ mua vào 1,8
tấn vàng hôm 9/8, nâng tổng lượng vàng do quỹ nắm gữ lên 911,13 tấn.
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VN-Index giảm 1,16 điểm (-0,23%) xuống 499,46 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 28,48 triệu đơn vị, tương đương giá trị 604,28 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,55 triệu đơn vị, trị giá 495
tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng, 109 mã giảm và 86 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 2 mã tăng, 7 mã đứng giá, 21 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index giảm 2,2 điểm (-0,4%), xuống 550,07 điểm. MSN bất
ngờ giao dịch thỏa thuận gần 3,5 triệu đơn vị, tại mức giá tham chiếu,
trị giá gần 309 tỷ đồng. Kết thúc phiên, VNM đứng giá. Trong nhóm
VN30, hai mã có đà tăng mạnh là PVD tăng 1.500 đồng và KDC tăng
2.000 đồng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoài MBB giao dịch quanh
mốc tham chiếu, các mã còn lại như VCB, CTG, EIB, STB đều giảm
100 đồng/cp. 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất HOSE là FLC
(2,54 triệu); OGC (2,26 triệu) và PVT (1,84 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index giảm 0,25 điểm (-0,41%), xuống 61,44 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch gần 16 triệu đơn vị, tương đương trị giá 123,78 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,1 triệu cổ phiếu, trị giá
11,85 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 4 mã tăng điểm, 12 đứng giá
và 14 mã giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,81 điểm (-0,71%)
xuống 113,38 điểm. Trong phiên chiều, cả 3 mã KLS, VND và ACB
đều đồng loạt quay về mốc tham chiếu khiến cho HNX30-Index không
giữ được sắc xanh như phiên sáng. SCR, SHB và PVX cùng giảm
100 đồng/cp. KLS và SHB là 2 mã có thanh khoản tốt nhất HNX, đạt
xấp xỉ 2,2 triệu cổ phiếu. Tiếp đến là PVX cũng đạt gần 2 triêu đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 66 mã với tổng khối
lượng đạt 2,56 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu TMS đạt 310.000 đơn vị. Bên HNX, Khối ngoại mua vào 29 mã
với khối lượng đạt 106.400 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu SD6 đạt 30.000 đơn vị, đồng thời bán ra 30 mã với khối
lượng 760.000 cổ phiếu. SHB là mã bị khối khoái bán ra mạnh nhất,
đạt hơn 310.000 đơn vị.

106,400 

61.44



Phiên giao dịch đầu tuần mới với biến động lình xình
không mấy tích cực khi Vn-Index đuối dần về cuối
phiên. Đóng cửa, Vn-Index giảm nhẹ 1.16 điểm khiến
chỉ số rời khỏi mốc 500 điểm xuống 499.46 điểm.
Thanh khoản sụt giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh chỉ
nhỉnh qua ngưỡng 400 tỷ một ít. Dải Bollinger vẫn co
hẹp lại và thị trường sẽ sớm thoát khỏi xu thế đi ngang
trong tuần này để xác lập xu thế rõ ràng hơn. Một loạt
các chỉ báo MACD, STO và RSI vẫn dao động hẹp
cùng với MFI chưa tăng trở lại thì thị trường sẽ còn đi
ngang để chờ đón kết quả kinh doanh quý 2 của các
doanh nghiệp còn lại. Kết thúc phiên tiếp tục là một cây
nến đỏ nhỏ cho xu thế giằng co hiện hữu. Ngưỡng 505
điểm vẫn là ngưỡng kháng cự hiện tại của đường giá
và tạm thời không loa ngại về việc hình thành mô hình
vai đầu vai trên Hose.
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Tiếp tục dao động ở nửa dưới của dải Bollinger và vận
động sát về dải dưới Bollinger cho xu thế trên sàn này
theo chiều hướng tiêu cực. Đóng cửa, HNX-Index để
mất 0.25 điểm xuống 61.44 điểm với thanh khoản chưa
thay đổi với giá trị khớp lệnh chỉ loanh quanh 100 tỷ
đồng. Trong khi phiên trước đó thanh khoản đột biến
với giá trị khớp lệnh hơn 160 tỷ đồng. Điều này cho
thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn bất ổn với sự trồi sụt của
thanh khoản như hiện tại thì xu thế chưa thể cải thiện
trong ngày một ngày hai. Dải Bollinger tiếp tục đi ngang
và đường giá vẫn vận động hẹp phía dưới đường
MA(50). 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
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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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Chứng khoán châu Á tăng phiên đầu tuần trừ chứng khoán Nhật Bản do tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II
nước này thấp hơn dự báo. Lúc 6h30 chiều nay tại Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương
không tính Nhật Bản tăng 0,8% lên 443,98 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 2,1% lên caoao nhất
kể từ 4/6. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 2,4% đóng cửa tại mức cao nhất kể từ 19/6. Khối lượng
giao dịch của Shanghai Composite cao hơn 43% so với trung bình 30 ngày qua. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc
cũng tăng 0,2%. Tuy nhiên, chỉ số Topix của Nhật Bản lại giảm 0,6%. Chứng khoán Nhật Bản phiên hôm nay
giảm do tốc độ tăng trưởng GDP quý II chỉ đạt 2,6%, thấp hơn mức 3,8% trong quý I và mức 3,6% dự báo của
các chuyên gia. Chứng khoán châu Á hôm nay tăng do các công ty bất động sản và tài nguyên Trung Quốc
tăng điểm mạnh. Giới đầu tư kỳ vọng chính phủ sẽ hoãn ban hành luật yêu cầu các công ty bất động sản tăng
quỹ trên cổ phiếu phát hành thời gian tới. Daphne Roth, đứng đầu bộ phận nghiên cứu chứng khoán của ngân
hàng ABN cho biết thị trường Trung Quốc sẽ tăng trưởng do kỳ vọng hiện tại của nhà đầu tư là quá thấp.

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.

Khởi đầu một tuần mới không có gì khác biệt về biến động trên 2 sàn. Tiếp tục một phiên biến động lình xình
với thanh khoản sụt giảm. Không có gì để nói về dao động hiện tại trên 2 sàn. Giá trị khớp lệnh trên 2 sàn sụt
tiếp tục sụt giảm về mức thấp trong khi phiên trước đó phục hồi nhẹ.

Đã hơn 1 tháng kể từ khi kết thúc quý 2/2013 nhưng vẫn còn 154 doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch
chứng khoán chưa công bố BCTC quý 2 tính đến ngày 09/08. Một kết quả khả quan là tính đến thời điểm này
đã có 418 doanh nghiệp, tương ứng hơn 64%, ghi nhận kết quả có lãi trong quý 2/2013. Tuy nhiên, trong số
doanh nghiệp có lãi, chỉ có 186 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2013 tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái,
chiếm tỷ lệ hơn 40%. Và những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất trên sàn giao dịch lại
không nằm vào những doanh nghiệp đầu ngành. Với kết quả ghi nhận như hiện nay thì có thể thấy hoạt động
của doanh nghiệp không quá xấu và vẫn kỳ vọng ở những doanh nghiệp còn lại chưa công bố. Tuy nhiên diễn
biến trong phiên đầu tuần trên 2 sàn chưa có gì khác biệt so với tuần trước đó với biến động hẹp và thanh
khoản sụt giảm là chủ đạo. Lực cầu từ khối nội hiện tại đang rất yếu và không thể thay đổi một sớm một chiều,
trong khi cầu đến từ khối ngoại liên tục sụt giảm mạnh so với mấy tháng trước. Đây là yếu tố cản dòng tiền
quay trở lại thị trường. Bên sàn HNX giao dịch tiêu cực hơn khi đường giá vẫn dao động phía dưới đường
MA(50) trong 3 tuần giao dịch liên tiếp với biến động hẹp và dải Bollinger có xu hướng kéo xuống dưới. Biến
động trên sàn này phụ thuộc vào xu thế trên sàn Hose. Trong khi Vn-Index chưa xác lập xu thế rõ ràng thì
HNX-Index sẽ vẫn biến động như hiện tại.

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

h đí h th khả Cô t Chứ kh á Đô N Á khô hị t á h hiệ ới bất kỳ ết đị h h bá khi khá h hà ử d á thô ti t ê

Trang 4

KHUYẾN CÁO 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.




