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Doanh thu thuần quý 2 của LSS sụt giảm đáng kể so với
cùng kỳ 2012, chỉ còn gần 448 tỷ đồng, giảm 39,5%, lãi
gộp đạt 58 tỷ đồng, giảm 17,6%. Chi phí tài chính quý 2
tăng mạnh 20%, đạt 26,33 tỷ đồng góp phần khiến lợi
nhuận quý 2 sụt giảm. Kết quả LSS báo lãi 8,5 tỷ đồng,
giảm 66,8% so với cùng kỳ 2012. Lũy kế 6 tháng, LSS lãi
ròng 22,8 tỷ đồng, giảm 63,4% so với 6 tháng đầu năm
2012. LSS mới chỉ hoàn thành 31% kế hoạch
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Tính đến hết tháng 5/2013, đã có tổng cộng 518 doanh nghiệp FDI được xếp vào diện
“vắng chủ” với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 903 triệu USD. Nguyên nhân chính
của tình hình này là do các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không trả được
lương cho người lao động, không hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, không
trả được nợ cho đối tác, khách hàng… nên phải đóng cửa, ngừng kinh doanh. Mặt
khác, do thủ tục chấm dứt hoạt động, thanh lý và giải thể doanh nghiệp thường mất
nhiều thời gian và tốn chi phí nên nhiều nhà đầu tư đã bỏ về nước, không thực hiện các
thủ tục này.

Gần 1 tỷ USD vốn FDI vắng chủ

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Ngành điện thiệt hại 47 tỷ đồng do bão số 6LSS: Lãi hợp nhất quý 2 vỏn vẹn 8,5 tỷ đồng

Sức mua ôtô tháng 7 bất ngờ giảm

FLC lãi ròng gần 20 tỷ đồng 6 tháng

FCN trúng thầu thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện
Duyên Hải 3 giá trị 50 tỷ đồng

Bão số 6 đã gây sự cố cho 3 đường dây 110kV (các đơn vị đã nhanh chóng khôi phục
lại toàn bộ lúc 3h45' ngày 8/8/2013); làm 8 trạm biến áp 110 kV bị mất điện (đã khôi
phục lại toàn bộ các trạm lúc 3h45' ngày 8/8/2013). Bão số 6 cũng làm hỏng trạm phân
phối 22kV, trạm 110kV Núi Một - Thanh Hóa. Ngoài ra, 366 lộ đường dây trung áp bị
ảnh hưởng, 1599 trạm biến áp bị mất điện do bão số 6. Một số công trình kiến trúc, nhà
cửa thuộc Công ty Điện lực Ninh Bình, Công ty Điện lực Thanh Hóa... nơi bão số 6 đi
qua cũng bị ảnh hưởng. Tổng mức thiệt hại do cơn bão số 6 gây ra đối với hệ thống
điện trên cả nước khoảng 47 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2012, doanh thu thuần quý 2 và 6
tháng tăng mạnh so với cùng kỳ lên 438 tỷ đồng và 650 tỷ
đồng. Biên lãi gộp cũng cao hơn cùng kỳ giúp công ty đạt
tăng trưởng lợi nhuận khá tốt từ hoạt động kinh doanh
chính. Có thêm gần 13 tỷ đồng lợi nhuận khác giúp FLC
đạt 18,6 tỷ đồng LNST quý 2, tăng 255% so với cùng kỳ
nâng lũy kế 6 tháng lên gần 20 tỷ đồng, tăng hơn 260% so
với 6 tháng năm 2012.

tổng lượng xe bán ra trên toàn thị trường tháng 7/2013 chỉ đạt 9.360 chiếc, bao gồm
3.959 xe con và 5.401 xe tải - xe thương mại, giảm 3% so với tháng liền trước. Trong
đó, sản lượng bán hàng xe lắp ráp trong nước (CKD) đạt 7.676 chiếc, tăng 3% so với

ẩ ế

FCN tiếp tục được Nhà thầu giao gói thầu cung cấp và thi
công bấc thấm cho hạng mục xử lý nền của dự án Nhà
máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 với tổng trị giá hợp đồng ký
ế ồ ế ể
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Mục tiêu nhằm xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân có đủ năng lực tham
gia phát triển kinh tế thành phố nhằm đạt các mục tiêu đến năm 2015 như tỷ trọng
ngành dịch vụ chiếm 57% GDP, công nghiệp 42% GDP, nông nghiệp 1% GDP; tốc độ
tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành dịch vụ bình quân 13%/năm; tốc độ tăng trưởng
giá trị gia tăng của ngành công nghiệp bình quân 11%/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị
gia tăng của ngành nông nghiệp bình quân 5%/năm cho đến năm 2020. Thành phố
cũng phấn đấu đến năm 2020 một số doanh nhân và DN thành phố đạt tầm khu vực
Đông Nam Á và Châu Á; phấn đấu đến năm 2020 trên 50% số lượng DN thành phố và
trên 30% số doanh nhân thành phố  tham gia vào các Hội ngành nghề.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,419.68

Tp.HCM đặt mục tiêu tỷ trong ngành dịch vụ đạt 57% GDPSudico đã đổ 400 tỷ đồng vào Dự án Nam An Khánh

tháng 6. Đáng chú ý là sản lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) lại đột ngột giảm
đến 24% khi chỉ đạt 1.684 chiếc. Bất ngờ ở chỗ sự sụt giảm này lại diễn ra sau quãng
thời gian 4 tháng tăng lên tiếp. Tính riêng thị phần do các thành viên VAMA chi phối thì
tổng mức sản lượng bán hàng tháng 7 đạt 8.209 chiếc, ngang bằng với tháng trước và
tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 7 tháng năm 2013, tổng sản lượng bán
hàng toàn thị trường đạt 59.197 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. 

kết tạm tính trên 50 tỷ đồng. Như vậy, tính đến thời điểm
hiện tại đã có 12 nhà máy nhiệt điện trên toàn quốc mà
Fecon là nhà thầu địa phương cho các hạng mục thi công
liên quan đến nền móng của dự án. Dự án này do EVN làm
Chủ đầu tư do Liên danh Nhà thầu CHENGDA – DEC -
SWEPDI – ZEPC làm tổng thầu EPC.

đầu năm 2013, Sudico đã ký hợp đồng tín dụng với MB để
tài trợ vốn cho dự án Nam An Khánh, Công ty cũng đã
được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
cam kết tài trợ khoảng 400 tỷ trong gói tín dụng ưu đãi
30.000 tỷ để thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại ô đất CT8
của dự án Nam An Khánh. Qua 2 đợt bán hàng, Sudico đã
tiêu thụ được 60 căn biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề, giúp
Công ty đạt 40% kế hoạch lợi nhuận của cả năm, tháng
6/2013 đã tiêu thụ được 40 căn.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

+9.84Nasdaq

+42.25

     CAC 40

-1.95

Hang Seng  

+347.57

      FTSE 100 

1.552,36

KHU VỰC

MỸ

8,432.17

13,867.00

Nhật Bản có thể lặp sai lầm dẫn đến thập kỷ mất mát

+72.92

+15.76 4,087.44

USD lấy lại đà tăng

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản nhằm đối phó giảm phát với chính sách
nới lỏng tiền tệ kỷ lục, tăng trưởng GDP quý II chỉ tăng 2,6%, thấp hơn mức dự báo
3,6%. Số liệu kinh tế không mấy khả quan được công bố giữa lúc đang dấy lên cuộc
tranh cãi gay gắt về kế hoạch tăng thuế tiêu thụ của chính phủ. Chuyên gia Hans
Redeker cảnh báo rằng tăng thuế ngay sau khi nền kinh tế mới bắt đầu phục hồi có thể
khiến Nhật lặp lại sai lầm mà nước này đã từng mắc phải. Năm 1997, sai lầm của Nhật
Bản khi đưa ra mức thuế tiêu thụ 5% đã khiến kinh tế nước này rơi vào giảm phát. 

Lúc 8h20’ sáng nay 13/8 theo giờ Tokyo, USD tăng 0,4% lên 97,27 yên/USD sau khi
chạm 97,31 yên/USD, cao nhất kể từ ngày 7/8. USD ít thay đổi so với euro, giao dịch ở
1,3291 USD/EUR. Yên giảm 0,3% so với euro xuống 129,28 yên/EUR. Chỉ số Dollar đo
sức mạnh của USD tăng 0,2% sau khi tăng 0,4% phiên hôm qua – lần tăng đầu tiên
trong hơn 1 tuần trở lại đây. USD lấy lại đà tăng trước khi Bộ thương mại Mỹ công bố
báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 7. Báo cáo này có thể sẽ bổ sung thêm căn cứ để Cục
dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm dần kích thích kinh tế vào tháng 9 tới.

(Cập nhật 16h00 ngày 13/08/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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67

VN-Index giảm 1,73 điểm (-0,35%) xuống 497,73 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 36,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 648,57 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 962.343 đơn vị, trị giá 67,34
tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng, 134 mã giảm và 67 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 9 mã tăng, 5 mã đứng giá, 16 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index tăng 0,29 điểm (+0,05%), lên 550,36 điểm. Đà tăng
của VIC (tăng 500 đồng), VNM (tăng 2.000 đồng) và PVD (tăng 1.000
đồng) giúp VN30 duy trì được sắc xanh nhẹ. Tuy nhiên đà giảm mạnh
từ GAS, trong khi tổng số lượng các mã nhỏ trên sàn tăng khiến thị
trường đi xuống dưới mốc 500 điểm, đã được duy trì trong suốt phiên
sáng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự tăng giảm không đồng đều,
trong khi VCB giảm, CTG và MBB đứng giá, thì EIB và STB cùng tăng
100 đồng. Cặp cổ phiếu ITA và KBC bất ngờ giảm sàn với khối lượng
dư mua sàn ở cả hai mã lần lượt là 620.000 và 116.000 đơn vị. Thanh
khoản của 2 mã này đều đạt trên 1 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 66 mã với tổng khối
lượng đạt hơn 2,1 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu GAS đạt 226.280 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 36 mã
với khối lượng đạt 349.400 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVS đạt 140.000 đơn vị, đồng thời bán ra 26 mã với khối
lượng 421.760 cổ phiếu. PVS cũng là mã bị khối khoái bán ra mạnh
nhất, đạt hơn 166.075 đơn vị.

349,400 

61.22

1,486,120 421,760 

2,128,130

BÁN

Trang 2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL
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TỔNG QUAN GD NĐTNN
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88

67
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SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

Trên sàn HNX, những trụ đỡ chính giúp HNX-Index có được màu
xanh trong phiên sáng đã đồng loạt giảm điểm, khiến thị trường chìm
trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên giao dịch chiều. Tuy nhiên, thanh
khoản cũng được cải thiện hơn so với phiên hôm qua. Cụ thể, ACB và
KLS giao dịch tại mốc tham chiếu; PVX và SHB giảm 100 đồng; SCR
và VND giảm 200 đồng. Kết thúc phiên chiều, chỉ số HNX-Index giảm
0,22 điểm (-0,36%), xuống 61,22 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần
16,7 triệu đơn vị, tương đương trị giá 148 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 496.080 cổ phiếu, trị giá 5,14 tỷ đồng. 
Trong nhóm HNX30, có 5 mã tăng điểm, 10 đứng giá và 15 mã giảm
điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,71 điểm (-0,63%) xuống 112,68
điểm. 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HNX là PVX (2,22
triệu); KLS (1,97 triệu) và SCR (1,76 triệu). Tiếp đến là FIT cũng đạt
gần 1,5 triệu đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ TƯ

Việc tăng giá của VNM và VIC hôm nay đã giúp cho thị
trường tránh được sự giảm sâu. Chốt phiên, Vn-Index
chỉ để mất 1.73 điểm xuống 497.73 điểm. Tuy mức
điểm giảm là thấp nhưng độ rộng giảm điểm ở phiên
hôm nay là khá lớn. Thanh khoản phiên nay tăng gần
40% so với phiên trước với giá trị khớp lệnh đạt gần
600 tỷ đồng. 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.

NHẬN ĐỊNH  

457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Tiếp tục một phiên diễn biến không mấy tiêu cực khi
chỉ số giảm dần về cuối phiên với giá đóng cửa ở mức
gần thấp nhất trong phiên. HNX-Index tiến sát ngưỡng
61 điểm với thanh khoản tăng nhẹ. Đây là phiên giảm
điểm thứ 5 liên tiếp. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng
xuống phía dưới và ngưỡng 61 điểm là ngưỡng hỗ trợ
yếu. Tuy nhiên, STO đang tiến vào vùng quá bán thì áp
lực bán có thể giảm bớt trong một vài phiên tới. Cùng
với đó một loạt các chỉ báo MACD, RSI và MFI vận
động hẹp thì xu thế giằng co còn tiếp diễn. Tuy nhiên
sau chuỗi ngày giảm điểm liên tiếp chúng tôi kỳ vọng
sớm có nhịp phục hồi kỹ thuật trong phiên tới. Tuy
nhiên xu thế đi ngang theo chiều hướng giảm dần vẫn
chiếm ưu thế. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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67 điểm
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59 điểm

515 điểm

Mạnh

Trang 3

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 tiếp tục đà tăng nhờ những thông tin khả quan từ Nhật Bản. Lúc 4h10 chiều nay theo
giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,9% lên 135,35 điểm, trong đó cứ 6 cổ phiếu tăng
thì 1 cổ phiếu giảm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,1%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng
0,3%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 1%, chốt phiên ở mức cao nhất gần 3 tháng qua. Thị trường
Nhật Bản khởi sắc mạnh với chỉ số Topix tăng 2% và Nikkei 225 tăng 2,6%. Trong đó, cổ phiếu các hãng xuất
khẩu của Nhật Bản tăng nhờ yên giảm giá. Yên giảm sau thông tin thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang cân
nhắc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn theo số liệu của Văn phòng Nội các Nhật Bản, số đơn đặt hàng
máy móc của nước này trong tháng 6/2013 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt dự báo tăng 2,6% của
giới phân tích.
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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

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

Chưa thấy xu thế mới được hình thành nhưng dường như nhà đầu tư dần mất kiên nhẫn khiến thị trường
phiên nay giảm điểm ở toàn mặt trận, tuy chỉ số tránh sụt giảm mạnh do một số cổ phiếu lớn giữ nhịp. Giao
dịch vẫn theo kiểu nghe ngóng và chờ đợi xu thế. Vì vậy nhà đầu tư tiếp tục thận trọng khi chưa có tín hiệu
nào tích cực về thị trường. 

Một phiên giao dịch không khác biệt trong bối cảnh chung là thanh khoản trên 2 sàn sụt giảm. Tuy ở phiên nay
thanh khoản có tăng trên 2 sàn với mức tăng (tính theo %) tính ra 2 con số là đáng mơ ước nếu tính trên cơ
sở là thanh khoản ở mức cao như trước khoảng trên 1000 tỷ đồng của 2 sàn. Trong khi cả tháng nay, mỗi
ngày 2 sàn chỉ khớp loanh quanh mức 600 tỷ đồng. Và phiên nay cũng không phải ngoại lệ.

Thanh khoản thị trường đang ở mức rất thấp. Dòng tiền lưu chuyển ở mức thấp như vậy khiến thị trường giao
dịch uể oải và số lượng mã tăng giá cũng không phản ánh được xu thế thị trường. Các phiên giao dịch gần
đây trên 2 sàn không thực sự có mã nào dẫn dắt, các nhóm cổ phiếu lớn thay nhau giúp chỉ số tránh sụt giảm
sâu, tuy nhiên chỉ là việc tăng giá ở một số cổ phiếu lớn này đỡ cho việc sụt giảm ở một số cổ phiếu lớn khác.
Về diễn biến chung của cả sàn ở phiên nay vẫn là tiêu cực, hầu hết nhóm cổ phiếu vốn vừa và nhỏ đều giảm
giá. Nhìn vào biểu đô kỹ thuật trên Hose, Vn-Index đã có 5 phiên liên tiếp biến động hẹp hình thành các cây
nến nhỏ vận động sát dải giữa của Bollinger, tuy vẫn nằm ở phía trên của dải này nhưng chưa có gì tích cực.
Dải Bollinger tiếp tục co hẹp trên sàn này. Trong khi HNX-Index có 5 phiên giảm điểm liên tiếp khiến dải dưới
của Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới khiến ngưỡng nâng đỡ tâm lý 61 là ngưỡng hỗ trợ yếu của
đường giá. Khi trên sàn Hose tiếp tục xu thế đi ngang thì sàn HNX lại hình thành xu thế giảm điểm rõ rệt. Nhà
đầu tư sẽ hình thành trong đầu câu hỏi, nếu Vn-Index quay sang giảm điểm thì không biết đà bán trên HNX sẽ
mạnh như thế nào. Điêu này càng khiến dòng tiền nếu quay lại cũng không lựa chọn sàn HNX. Việc lựa chọn
các mã trên sàn HNX cũng rủi ro hơn khi kết quả kinh doanh ở rất nhiều mã không mấy sáng sủa.

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.

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.
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