
Vừa qua, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải đã tước, đình chỉ sử dụng giấy phép 23 đơn
vị; thu hồi giấy phép kinh doanh của 11 đơn vị… Kết quả cho thấy phần lớn các doanh
nghiệp chưa quan tâm đến công tác theo dõi an toàn, đa số Hợp tác xã vận tải không có 
bộ phận theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông theo quy định. Kiểm tra hệ thống
giám sát hành trình, đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều đơn vị có phương tiện chạy
vượt tốc độ nhiều lần, thời điểm từ 1-15/7, tỷ lệ xe vượt quá tốc độ chiếm đến 80-90%.
Nhiều địa phương chưa quan tâm đến công tác quản lý, cấp phép kinh doanh vận
chuyển hàng hoá bằng container.

Quý II, doanh thu KBC đạt hơn 155 tỷ đồng. Giá vốn hàng
bán tăng 44%, lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng. Do các loại
chi phí vẫn ở mức cao nên KBC lỗ trước thuế hơn 20 tỷ
đồng. KBC được hoãn lại 42 tỷ đồng thuế TNDN, khiến
LNST đạt 15,6 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013,
doanh thu của KBC đạt 199 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng
kỳ năm trước. KBC bão lỗ sau thuế 40 tỷ đồng, trong khi
cùng kỳ năm trước lỗ 124,6 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm, kim ngạch XNK giữa Việt Nam và EU đạt 19 tỷ USD, tăng 23,5% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó Việt Nam đang xuất siêu với kim ngạch 13,5 tỷ USD,
tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong các tháng cuối năm, dự báo hàng hóa

Quý II/2013 đạt 1.559 tỷ đồng thu nhập lãi thuần và 735 tỷ
đồng LNST. So với cùng kỳ năm trước, cả 2 chỉ tiêu này
đều tăng 2%. Trong quý II, các hoạt động của MB đều đem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2013/NĐ-CP về "Quy định chi tiết thi hành một
số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Theo đó, sẽ áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%
đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Tổng doanh thu năm làm căn
cứ xác định mức thuế suất này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của
DN của năm trước liền kề. Trường hợp DN có tổng thời gian hoạt động sản xuất kinh
doanh kể từ khi thành lập đến hết kỳ tính thuế năm 2012 không đủ 12 tháng, hoặc mới
thành lập trong 6 tháng đầu năm 2013, thì vẫn được hưởng mức thuế suất TNDN 20%
nếu doanh thu bình quân tháng không vượt quá 1,67 tỷ đồng.

Giảm thuế TNDN đối với DN có tổng doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đình chỉ sử dụng giấy phép 23 đơn vị vận tảiSacomreal lỗ 56 tỷ đồng quý II/2013

Kim ngạch xuất khẩu vào EU đạt 13,5 tỷ USD

KBC lỗ trước thuế 20 tỷ đồng quý II/2013

Ngân hàng Quân Đội tăng trưởng huy động 15% sau 6
tháng

Doanh thu thuần của SCR giảm 100 tỷ đồng so với cùng kỳ
còn 194 tỷ đồng. Lãi gộp đạt hơn 16 tỷ đồng, doanh thu tài
chính đạt 111,6 tỷ đồng trong bối cảnh chi phí tài chính lại
tăng từ 91 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 130 tỷ đồng quý
II/2013. Những nguyên nhân trên góp phần khiến SCR lỗ
57,7 tỷ đồng quý II, trong đó phần lỗ thuộc cổ đông công ty
mẹ là hơn 56 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, Sacomreal báo lỗ
gần 55 tỷ đồng.
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Tuy nhiên, eurozone vẫn đối mặt với thách thức từ cuộc khủng hoảng kép trong hệ
thống ngân hàng và các vấn đề tài khóa. Theo số liệu của cơ quan thống kê Liên minh
châu Âu, GDP quý II của khu vực đồng euro (eurozone) tăng 0,3% so vớ quý I, tuy
nhiên, thấp hơn so với mức 0,7% cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý tăng trưởng mạnh
nhất của khu vực này kể từ quý I/2011 và chính thức giúp eurozone thoát khỏi đợt suy
thoái kéo dài 6 quý liên tiếp – đợt suy thoái dài nhất trong lịch sử hình thành khối đồng
tiền chung.

Những biến động trên thị trường tiền tệ tiếp tục theo sát những căn cứ có thể khiến
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm kích thích vào tháng tới. Lúc 8h51’ sáng nay 14/8
theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 98,22 yên/USD sau khi tăng 1,3% phiên hôm qua, tăng
mạnh nhất kể từ ngày 1/8. USD ít thay đổi so với euro, giao dịch ở 1,3264 USD/EUR.
Ba phiên trở lại đây, USD tăng 0,9% so với euro. Euro biến động nhẹ so với yên, giao
dịch ở 130,27 yên/EUR sau khi chạm 130,47 yên/EUR phiên hôm qua, cao nhất kể từ
ngày 6/8.

+22.36

+21.70 4,114.20

USD tăng mạnh nhờ kinh tế Mỹ phục hồi

-115.43

      FTSE 100 

1.552,36

KHU VỰC

MỸ

8,438.12

13,934.73

Eurozone thoát suy thoái dài nhất trong lịch sử

DAX

-15.17Nasdaq

-24.51

     CAC 40

-8.77

Hang Seng  

CHÂU ÂU

Shanghai

CHÂU Á

(Nguồn:Google Finance & Reuters)

TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT

+3.30

S&P 500

ĐIỂM

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Dow Jones 15,337.66

Giá cả trong tháng 8 sẽ tương đối ổn địnhMa San đạt 267 tỷ đồng LNST quý II, giảm 60%

Việt Nam sẽ còn tăng hơn nữa vào thị trường EU, dựa trên việc các nước khu vực Tây
Âu như Đức, Anh, Hà Lan... đã tăng nhập hàng Việt Nam trong 7 tháng qua. Đáng chú
ý, một số thị trường có kim ngạch nhập khẩu tăng cao: Áo tăng 121,23%, Slovenia tăng
49,62%, Luxembua tăng 59,49%, Lítva tăng 50,65%... Bên cạnh đó, các nước Đông Âu
cũng đang trên đà hồi phục kinh tế nên cũng sẽ tăng nhập hàng hóa, trong đó sẽ có
hàng hóa từ Việt Nam.

lại lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên,
việc chi phí hoạt động tăng 10% và chi phí dự phòng rủi ro
tín dụng tăng 71% đã khiến mức tăng của LNST chỉ còn
2%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 3.122 tỷ đồng
thu nhập lãi thuần, giảm nhẹ so với năm trước. LNST đạt
1.362 tỷ đồng.

LNST của Tập đoàn đạt 267 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với
cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 302 tỷ
đồng, giảm 73% so với 1.123 tỷ đồng cùng kỳ năm 2012.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng trên cổ phiếu
(EPS) chỉ đạt 186 đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. Giải
trình lợi nhuận giảm, Ma San cho biết nguyên nhân do lợi
nhuận được chia từ các công ty liên kết giảm do lọi nhuận
Techcombank giảm và phát sinh phân bộ lợi thế thương
mại của giao dịch mua cổ phần Proconco.

+/-

+39.56

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước tháng 7-2013 tăng
0,27% so với tháng 6-2013; trong đó tăng cao ở các nhóm thuốc và dịch vụ y tế (tăng
13,94%), may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 4,1%. Nhóm duy nhất giảm giá là bưu chính
viễn thông. Phân tích về dự báo giá của các mặt hàng trong tháng 8, Cục Quản lý giá-
Bộ Tài chính cho biết: Tháng 8-2013, một số mặt hàng tiếp tục được điều hành theo lộ
trình thị trường như việc tăng viện phí của Hà Nội hay việc một số địa phương đề xuất
tăng học phí…Về diễn biến lúa gạo, do nhu cầu về gạo vẫn thấp, dự báo giá thóc, gạo
trong nước ổn định... Trong tháng 8-2013 các chủng loại xăng dầu có thể ổn định so với
tháng 7-2013.
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(Cập nhật 08h50 ngày 14/08/2013) Trang 1
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5.84
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VN-Index tăng 5,84 điểm (+1,17%) lên 503,57 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 35,78 triệu đơn vị, trị giá gần 682 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 1,65 triệu đơn vị, tổng giá trị tương ứng 82,13 tỷ
đồng. Hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm Vn30 đều có được sắc xanh,
với 2 mã giảm giá là CII và KDC, 4 mã đứng giá và có tới 24 mã tăng
giá, trong đó OGC tăng trần lên 9.000 đồng/CP và còn dư mua trần
hơn 10.000 đơn vị, dư bán trống sàn với khối lượng khớp lệnh đạt
gần 1,39 triệu đơn vị. Đóng cửa, VN30-Index tăng 3,98 điểm (+0,72%)
lên 554,34 điểm. Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là VNM với mức tăng
2.000 đồng lên 149.000 đồng/CP, PVD tăng 1.500 đồng lên 59.000
đồng/CP, PET tăng 700 đồng lên 21.800 đồng/CP, BVH và DRC có
cùng mức tăng 600 đồng/CP, trong khi đó, MBB, MSN, SBT và STB
đứng giá tham chiếu. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn
HOSE gồm ITA (2,77 triệu đơn vị), FLC (2,28 triệu đơn vị), DIG (1,43
triệu đơn vị), OGC (1,39 triệu đơn vị) và HQC (1,24 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Sàn HNX cũng tăng điểm mạnh mẽ nhờ lực đỡ từ nhóm HNX30 trong
đó PVX tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn. Đóng cửa, HNX-Index
tăng 0,68 điểm (+1,12%) lên 61,91 điểm với tổng khối lượng giao dịch
trên 18 triệu đơn vị, trị giá 238,43 tỷ đồng. Trong đó giao dịch thỏa
thuận đạt 1,64 triệu đơn vị, trị giá 97,75 tỷ đồng. Riêng trái phiếu
BID10904 thỏa thuận 1 triệu đơn vị với tổng giá trị hơn 94 tỷ đồng.
Toàn sàn HNX có 98 mã tăng giá, 69 mã giảm và 72 mã đứng giá,
trong đó nhóm HNX30 có 20 mã tăng, 3 mã giảm và 7 mã đứng giá,
HNX30-Index tăng 2,15 điểm (+1,92%) lên 114,58 điểm. Trong đó
PVX tăng trần 300 đồng lên 4.200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh
đạt 1,96 triệu đơn vị, đứng thứ 2 về thanh khoản trên sàn HNX. Trong
khi đó, KLS vẫn duy trì vị trí đứng đầu với khối lượng khớp lệnh đạt
2,34 triệu đơn vị. Hiện KLS tăng 200 đồng lên 8,500 đồng/CP. Hai cổ
phiếu khác có khối lượng khớp lệnh lớn khác là SHB và SCR với 1,91
triệu đơn vị và 1,48 triệu đơn vị được chuyển nhượng. 

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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2,071,329 331,124 

2,372,010

BÁN

SÀN HN Trên Hose, NĐTNN mua vào với tổng khối lượng đạt hơn 2,37 triệu
đơn vị. Trong đó, đáng chú ý là GAS với sự hỗ trợ từ NĐTNN khi họ
gom vào hơn 435.000 đơn vị, chiếm hơn 30% tổng KLGD đã giúp cổ
phiếu này có phiên tăng điểm mạnh nhất từ khi lên sàn với mức tăng
2.000 đồng lên 70.000 đồng. Bên HNX, NĐTNN mua vào trên sàn
HNX 36 mã với khối lượng 556.000 đơn vị và bán ra 27 mã với khối
lượng 331.124 đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất VND với
183.300 đơn vị, bán ra mạnh nhất DBC với 105.600 đơn vị.

556,000 

61.91



Phiên giao dịch tích cực hơn về cuối phiên đã giúp Vn-
Index đóng cửa ở mức cao nhất trong phiên và tại lập
ngưỡng 500 điểm. VN-Index ghi được 5.84 điểm lên
503.57 điểm. Tuy nhiên thanh khoản vẫn thận trọng
loanh quanh 600 tỷ đồng. Lực bán phiên nay không là
lực cản cho sự phục hồi của chỉ số. Kết thúc phiên
bằng cây nến xanh thân dài với bóng nến bao trọn 5
cây nến đi ngang trước đó. Tuy nhiên xu thế tăng điểm
vẫn chưa mở ra trên Hose khi dải Bollinger vẫn tiếp tục
đi ngang, cùng một loạt các chỉ báo như STO, RSI và
MFI vẫn dao động hẹp. Ngưỡng cản hiện tại là dải trên
của Bollinger sẽ được test lại trong phiên tới ở ngưỡng
510 điểm. Nếu ngưỡng này được chinh phục cùng
thanh khoản cải thiện thì xu thế tăng điểm ngắn hạn có
thể được mở ra. Trong phiên tới, chỉ số sẽ dao động
hẹp với thanh khoản thấp. 
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Lâu lắm mới thấy sự hưng phấn ở sàn HNX với đồng
loạt cổ phiếu lớn khởi sắc kéo thị trường đảo chiều
tăng khá, chấm dứt chuỗi dài lình xình giảm. Đóng cửa
HNX-Index ghi được 0.68 điểm lên 61.91 điểm. Thanh
khoản có tăng nhưng tăng không đáng kể, giá trị giao
dịch vẫn ở mức thấp đạt hơn 130 tỷ đồng. Chấm dứt
chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp, kết thúc bằng cây
nến xanh thân nến dài, mức điểm đóng cửa cũng là
mức điểm cao nhất trong phiên. Phiên nay đường giá
đã phục hồi chạm giải giữa của Bollinger. Phiên nay
STO đã ra khỏi vùng quá bán sau 1 phiên rơi vào vùng
này ở phiên trước đó. Bên cạnh đó một loạt các chỉ
báo như MACD, RSI và MFI cũng chưa có sự thay đổi
nào. Dải Bollinger vẫn co hẹp theo xu thế giảm dần.
Đường MA(50) vẫn là ngưỡng cản hiện tại của chỉ số ở
mức khoảng 62.5 điểm. Dự báo phiên giao dịch tới, thị
trường sẽ trùng lại và quay trở lại giao dịch thận trọng. 

65 điểm
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Mạnh
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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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THỨ NĂM

15/08/2013

Chứng khoán châu Á tăng phiên thứ 5 liên tiếp, mạch tăng dài nhất 6 tuần qua do các thông tin kinh tế vĩ mô
thế giới khả quan. Lúc 4h chiều nay, giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng
0,5% lên 135,8 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,2%, tuy nhiên khối lượng giao dịch 3 phiên qua đang
ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, khối lượng ngày hôm nay thấp hơn 15% so với trung bình 30 ngày qua.
Chỉ số này tăng tổng cộng 36% trong năm nay do người dân kỳ vọng thủ tướng Shinzo Abe tăng cường cải
cách đất nước. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,6% sau báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của nước
này giữ không đổi tháng thứ 3 liên tiếp. Sàn Hong Kong hôm nay hủy giao dịch do dấu hiệu cơn bão Utor tràn
vào với sức gió tới 119 km/h khiến hơn 200 chuyến bay phải hủy hoặc hoãn lịch. Cơn bão này dự báo đổ bộ
lên 250 km khu vực Tây Nam Hong Kong, bão hiện đang hướng vào bờ biển Quảng Đông, Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á liên tục tăng thời gian vừa qua do các số liệu sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Doanh số
bán lẻ Mỹ tháng 7 ghi nhận tăng tháng thứ 4 liên tiếp, số lượng đơn đặt hàng máy móc của Nhật Bản vượt dự
báo và sản lượng công nghiệp eurozone tăng trưởng trong tháng 6. Báo cáo hôm nay cũng cho biết tốc độ
tăng trưởng kinh tế Đức và Pháp quý II cao hơn ước tính của các chuyên gia.

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.

Thị trường tăng điểm trên cả 2 sàn hôm nay với thanh khoản không biến động so với phiên trước. Ghi nhận
sự đồng khởi tăng điểm ở hầu hết các nhóm cổ phiếu đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm cổ
phiếu đầu cơ tạo sức lan tỏa khá tốt cho thị trường.

Cổ phiếu lớn đồng loạt khởi sắc kéo thị trường đảo chiều tăng khá, chấm dứt chuỗi dài lình xình giảm. Đóng
cửa ở mức điểm tăng cao nhất, Vn-Index ghi được 5,84 điểm lên 503,57 điểm. Ngưỡng 500 điểm được tái lập
trở lại song thanh khoản vẫn thận trọng ở mức thấp. HNX-Index ghi được 0,68 điểm lên mức 61,91 điểm.
Thanh khoản cũng đồng thuận đi lên với mức tăng không đáng kể. Việc hình thành cây nến xanh thân dài ở
phiên nay đã giúp Vn-Index lên mức cao nhất trong 2 tuần gần đây đang tiến tới chinh phục ngưỡng 510 điểm.
Bên cạnh đó Vn-Index cũng chấm dứt chuỗi ngày giảm điển liên tiếp, tuy nhiên xu thế đi ngang theo xu hướng
giảm dần vẫn giữ nguyên trên sàn này. Chưa thực sự hình thành xu thế mới trên 2 sàn khi các ngưỡng cản
chưa được chinh phục, hiện tại vẫn là xu thế đi ngang với thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Tuy nhiên,
phiên tăng điểm hôm nay có thể ghi nhận tâm lý tích cực hơn giúp thị trường tránh được sự sụt giảm.

Phiên giao dịch tăng điểm hôm nay phần nào xóa mờ đi tâm lý lo ngại việc giảm điểm sâu, và khơi dậy lòng
tham của người cầm tiền. Tuy nhiên xu thế mới chưa được mở ra. Cả 2 chỉ số vẫn đang vận động hẹp. Chúng
tôi bảo lưu quan điểm thận trọng, nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái hiện tại.  

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.




