
Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 39.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số
vốn đăng ký là 193,5 nghìn tỷ đồng. Về mặt số lượng tăng 7,6%, nhưng lại giảm 19,9%
về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Còn nếu so với 6 tháng cuối năm 2012, số
lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,5%, và vốn đăng ký giảm 14,24%. Số doanh
nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động là 28.755, trong đó, có 4.499 doanh nghiệp đã chính
thức giải thể hẳn. Còn lại 24.256 doanh nghiệp ngừng hoạt động, cũng có thể sẽ tiến
hành giải thể và có thể hoạt động trở lại, và chưa thể khẳng định được đã ra khỏi thị
trường hay chưa. 

Quý II/2013 với doanh thu 608 tỷ đồng và lợi nhuận sau
thuế 115 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu
tăng 20% và lợi nhuận tăng 30%. Trong quý II, doanh thu
tài chính của BMP tăng trong khi các loại chi phí cùng
giảm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BMP đạt 1.052 tỷ đồng
doanh thu, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận
sau thuế tăng 15% lên 196 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ
phiếu là 4.841 đồng.

Nhiều đại lý xăng dầu cho biết họ đang được các DN đầu mối chiết khấu khá cao. Ông
chủ một DN tư nhân kinh doanh xăng dầu tại TPHCM, nói: "Mấy ngày nay DN đầu mối
lãi nên mức chiết khấu đã tăng cao. Trước đó, mức chiết khấu dao động 500-600
ồ ố ầ

Riêng tháng 7, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 54 nghìn tấn,
trong đó riêng xuất khẩu đạt hơn 23 nghìn tấn. Doanh thu
thuần đạt hơn 1.068 tỷ đồng, duy trì ở mức cao so với các

ế ồ

WB sẽ hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa trên ba phương diện chính là tài chính, kỹ thuật và tăng
cường năng lực. Cụ thể, WB sẽ hỗ trợ phát triển các cụm kinh tế, theo đó tăng cường
liên kết giữa các DN vừa và nhỏ và các dự án đầu tư lớn nhằm đi đến những kế hoạch
hành động cụ thể, tập trung đầu tư phát triển các nhà máy lọc dầu do tiềm năng lớn
trong phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. WB cũng đồng thời hỗ trợ việc lập kế
hoạch, quản lý và xúc tiến đầu tư; cải thiện khả năng tiếp cận tài chính của các DN vừa
và nhỏ; tăng cường năng lực cho các DN vừa và nhỏ. Những kế hoạch chi tiết cho dự
án sẽ sớm được xây dựng dựa trên cơ sở phối hợp của ba bên.

WB sẽ đầu tư dự án tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Bao nhiêu doanh nghiệp thực sự phá sản 6 tháng đầu năm?SII: Lộ diện đối tác ngoại nắm giữ hơn 30% vốn

Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu tăng chiết khấu đại lý

Nhựa Bình Minh EPS 6 tháng đạt 4.841 đồng

Tập đoàn Hoa Sen chỉ đạt 18 tỷ đồng lợi nhuận sau
thuế tháng 7

SII thông qua kế hoạch kinh doanh 109 tỷ đồng doanh thu
thuần và 10,2 tỷ đồng lãi ròng. Mức lãi ròng này chỉ bằng
10% thực hiện của năm trước. Đại hội thông qua phát
hành 18,37 triệu cổ phiếu SII cho cổ đông nước ngoài
trong nửa cuối năm nay. Cả hai nhân vật mới đều đến từ
Manila Water. Tuy nhiên, SII hiện chưa chính thức công bố
tên đối tác. Với 18,37 triệu cp, cổ đông mới sẽ nắm giữ
tương đương 31,5% vốn của SII 
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Nửa đầu năm nay, khoảng 31 tỷ USD bốc hơi khỏi Hàn Quốc. Đến cuối năm nay, con
số này được dự báo sẽ vượt mức 43 tỷ USD năm 2008, chuyên gia kinh tế tại Nomura,
ông Young Sun Kwon cho biết. Năm 2008, nhà đầu tư nước ngoài bán tháo cổ phiếu và
trái phiếu Hàn Quốc khiến dòng vốn ngoại bốc hơi khỏi Hàn Quốc năm 2008 lên tới 32
tỷ USD. Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, trong khi nhà đầu tư nước ngoài rót ròng 11
tỷ USD vào Hàn Quốc, lượng tiền do người Hàn Quốc đầu tư ra bên ngoài tăng vọt lên
73 tỷ USD.

USD đảo chiều giảm mạnh sau khi được hỗ trợ bởi số liệu kinh tế Mỹ khả quan. Nhà
đầu tư bán tháo USD để cắt lỗ khi giá vàng tăng vọt. Lúc 8h50’ sáng nay 16/8 theo giờ
Tokyo, USD giao dịch ở 97,21 yên/USD và 1,3349 USD/EUR. Trước đó, USD có lúc lên
98,64 yên/USD và 1,3205 USD/EUR sau khi Mỹ công bố báo cáo cho thấy số đơn xin
trợ cấp thất nghiệp tuần qua xuống sát mức thấp nhất 6 năm. Tuy nhiên, USD đảo chiều
giảm mạnh ngay sau đó khi giá vàng bất ngờ vọt lên vượt 1.366 USD/oz, cao nhất 2
tháng.
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Giá cả trong tháng 8 sẽ tương đối ổn địnhITA lãi hợp nhất 8,3 tỷ đồng quý II/2013

đồng/lít. Với mức này đại lý sẽ sống được". Một DN kinh doanh xăng dầu tại huyện Củ
Chi nói đang được tổng đại lý chiết khấu 600 đồng/lít và rất hài lòng với mức này. Theo
một nguồn tin riêng của Pháp Luật TPHCM, thực tế, tổng đại lý hay còn gọi là đại lý cấp
1 còn được hưởng mức hoa hồng hiện lên tới 800-900 đồng/lít

tháng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 18 tỷ đồng.
Lũy kế 10 tháng năm niên độ tài chính 2012-2013, doanh
thu thuần đạt hơn 9.621 tỷ đồng, bằng 87,5% kế hoạch
năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 556,4 tỷ đồng, bằng 139% kế
hoạch năm.

Quý II, ITA đạt doanh thu 46 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng
kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm tới 45% nên lợi
nhuận gộp quý II tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính giảm trong khi các loại chi phí đồng
loạt tăng. Nhờ khoản lợi nhuận khác 31 tỷ đồng nên ITA có
lLNTT 20,8 tỷ đồng và LNST 8,3 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng
đầu năm, doanh thu gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước nhưng
giảm trừ doanh thu lớn nên doanh thu thuần chưa bằng 1/2
so với cùng kỳ. LNST 6 tháng đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 87%
so với cùng kỳ năm trước.

+/-

-21.44

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2013 đạt 22,82 tỷ
USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong
tháng 7, cả nước xuất siêu 379 triệu USD, cao hơn so với con số ước tính xuất siêu 200
triệu USD được Tổng cục Thống kê ước tính trước đó. Nhập siêu 7 tháng đầu năm của
cả nước chỉ ở mức 277 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số ước nhập siêu 733
triệu USD được Tổng cục Thống kê công bố trước đó. kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của các doanh nghiệp có vốn FDI trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 44,3 tỷ USD, tăng
27,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 7 tháng năm 2013 của khối doanh nghiệp FDI đạt
41,64 tỷ USD, tăng mạnh 25% so với cùng kỳ năm 2012
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(Cập nhật 16h50 ngày 16/08/2013) Trang 1
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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VN-Index giảm 0,43 điểm (-0,08%) xuống 507,79 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 60,58 triệu đơn vị, tương đương giá trị 978,38 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đạt 819.310 đơn vị, trị giá
24,85 tỷ đồng. Đóng cửa, VN30-Index tăng nhẹ 0,09 điểm (+0,02%)
lên 559,16 điểm với 9 mã tăng, 9 mã giảm và 12 mã đứng giá. Cổ
phiếu tăng giá mạnh nhất là HSG đứng ở mức 43.000 đồng, tăng
2.300 đồng (5,35%), còn lại các mã khác như FPT, HPG, PET, PPC,
VIC… tăng từ 100 – 500 đồng. Chiều ngược lại, KDC và VNM giảm
lớn nhất với cùng mức giảm 1.000 đồng, cùng với các mã PVD, MSN,
HAG, MBB… duy trì sắc đỏ. Bên cạnh đó, các mã như BVH, VCB,
STB, SSI, OGC… quay lại mốc tham chiếu. Cặp ITA và KBC vẫn duy
trì đà tăng, trong đó KBC tiếp tục nhận dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại
giúp cổ phiếu này giữ được sắc tím đến hết phiên giao dịch với lượng
dư mua trần còn khá lớn đạt 342.720 đơn vị. 
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HNX-Index giảm nhẹ 0,08 điểm (-0,13%), xuống 62,25 điểm. Giao dịch
diễn ra khá chậm chỉ với 16,22 triệu đơn vị được chuyển nhượng,
tương đương giá trị 156,1 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt
561.165 đơn vị, trị giá 14,81 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-30 vẫn
tăng nhẹ 0,02 điểm (0,01%) lên 115,22 điểm với 12 mã tăng, 7 mã
giảm và 8 mã đứng giá. Các mã như DBC, DCS, NTP, PVS, SHB,
VND… duy trì được được sắc xanh. Mã SHB tăng 1,6% lên 6.400
đồng/CP và khớp được hơn 2 triệu cổ phiếu. SHB vẫn mã dẫn đầu về
tính thanh khoản với khối lượng khớp lệnh lớn nhất đạt hơn 2 triệu cổ
phiếu. SHB tăng 100 đồng (+1,6%) lên 6.400 đồng/CP. Ngoài cổ phiếu 
SHB, khối lượng lớn trên 1 triệu đơn vị trên HNX còn có các cổ phiếu
khác như KLS (1,9 triệu cổ phiếu), SCR (1,81 triệu cổ phiếu) và PVX
(1,3 triệu đơn vị).
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Trang 2

1,877,810 143,800 

2,315,230

BÁN

SÀN HN Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 64 mã với tổng khối
lượng hơn 2,3 triệu đơn vị. Trong đó, KBC được mua lớn nhất trên thị
trường đạt 683.000 cổ phiếu. Bên HNX, khối ngoại mua vào 25 mã với
tổng khối lượng 283.300 cổ phiếu và bán ra 14 mã với tổng khối
lượng 143.800 cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là PVS với
162.000 cổ phiếu, đồng thời bán ra mạnh nhất là CVN với 47.300 cổ
phiếu.

283,300

62.25



Sau 2 phiên tăng điểm liên tiếp, Vn-Index đã điều chỉnh
giảm nhẹ trong phiên cuối tuần. Áp lực điều chỉnh khi
đường giá chạm dải trên của Bollinger phiên nay là tất
yếu và là phiên đáng mong đợi. Đóng cửa, Vn-Index
giảm nhẹ 0.43 điểm xuống 507.79 điểm. Thanh khoản
giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức cao so
với trung bình của tháng với hơn 950 tỷ đồng. Tín hiệu
tích cực đến từ MACD khi đường này tiếp tục hướng
lên trên và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu.
Bên cạnh đó MFI và RSI cũng đang tiến lên ngưỡng 70
cho thấy sự cải thiện dần dần của dòng tiền. Dải
Bollinger có xu hướng mở rộng lên phía trên cùng
đường giá nhưng với độ mở khá hẹp. Vì vậy nếu trong
phiên tuần tới, nếu lực cầu tiếp tục cải thiện thì khả
năng đường giá chinh phục được ngưỡng 510 điểm và
xác lập xu thế tăng điểm trung hạn. Tuy nhiên vẫn cần
tới vài phiên nữa mới xác lập rõ xu hướng hơn.  
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Diễn biến cũng giống bên sàn Hose, cũng là một phiên
điều chỉnh nhẹ với cây nến nhỏ giằng co. Cây nến này
vẫn nằm trên đường MA(50). Đóng cửa, HNX-Index
giảm nhẹ 0.08 điểm xuống 62.25 điểm. Thanh khoản
giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khả quan với giá trị khớp
lệnh là hơn 150 tỷ đồng. STO phiên nay đã tăng vào
vùng quá mua, vì vậy áp lực điều chỉnh sẽ còn tiếp
diễn. Bên cạnh đó dải Bollinger cũng co hẹp lại và các
chỉ báo RSI, MFI cũng vận động khá hẹp. MACD vẫn
tiếp tục xu thế đi ngang, vì vậy ở thời điểm nay, xu thế
mới chưa được hình thành. Tuy nhiên với diễn biến
tích cực bên sàn Hose, thì có thể kỳ vọng tạo hiệu ứng
lan tỏa sang sàn này và sẽ sớm thoát khỏi xu thế đi
ngang. Dự báo trong phiên tới, HNX-Index giằng co
dưới ngưỡng 63 điểm. 

65 điểm
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BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
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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Lo ngại Mỹ rút kích thích khiến nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro như cổ phiếu để cắt lỗ. Lúc 4h15’ chiều
nay 16/8 theo giờ Hong Kong, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 134,5 điểm. Trên thị
trường châu Á hôm nay, trung bình cứ hơn 2 cổ phiếu giảm mới có 1 cổ phiếu tăng. Đầu giờ chiều nay, chỉ số
Shanghai Composite của Trung Quốc tăng vọt 5,6% trước khi đảo chiều giảm manh, và chốt phiên giảm 0,6%.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,1% với lượng giao dịch cao hơn 44% so với mức trung bình 30
ngày. Chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đồng loạt giảm 0,8%. Straits Times của Singapore giảm 0,9%.
S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,8%. Chứng khoán châu Á giảm cùng với đà giảm chung của thị trường thế
giới khi nhà đầu tư giảm dần lượng nắm giữ tài sản rủi ro như cổ phiếu, trái phiếu do lo ngại Cục dự trữ liên
bang Mỹ (Fed) sắp giảm kích thích tiền tệ. Chiến lược gia tại công ty quản lý tài sản Macquarie nhận định:
“Chúng tôi cho rằng, việc Mỹ giảm dần quy mô mua trái phiếu sớm muộn sẽ xảy ra. Đó là câu hỏi chính cho thị
trường lúc này”. Lo ngại Fed rút kích thích gia tăng khi kinh tế Mỹ ngày càng xuất hiện thêm nhiều dấu hiệu
phục hồi. Kinh tế châu Âu, Trung Quốc cũng bắt đầu những dấu hiệu ổn định trở lại.

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.

Phiên giao dịch cuối tuần, cả 2 sàn điều chỉnh nhẹ sau 2 phiên tăng mạnh trước đó. Đánh giá phiên nay là
phiên tất yếu và với thanh khoản vẫn ở mức cao trên 2 sàn thì có thể thấy xu thế trên 2 sàn đang dần cải
thiện. Và sàn Hose có thể sớm xác lập xu thế tăng điểm trung hạn trong tuần tới nếu lực cầu mạnh mẽ hơn
giúp chỉ số bứt phá ngưỡng kháng cự 510 điểm.

Cả 2 sàn đã có tuần tăng điểm khá tốt cùng thanh khoản cải thiện trong 2 phiên cuối cùng của tuần. Với kết
quả kinh doanh quý 2 được công bố thì số lượng doanh nghiệp còn lại chưa đưa ra kết quả kinh doanh còn
khá ít. KQKD của các doanh nghiệp lớn tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực khi đều tăng trưởng bằng
hoặc hơn so với cùng kỳ. Trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kết quả không mấy tích cực. Điều này đã
phản ánh qua giá cổ phiếu trong giai đoạn vừa qua. Diễn biến ở vài phiên hôm nay có thể thấy dòng tiền bắt
đầu quay lại nhóm cổ phiếu đầu cơ, và nhóm này lại tạo hiệu ứng lan tỏa và góp phần làm sôi động thị trường.
Nếu thanh khoản tiếp tục cải thiện với giá trị khớp lệnh trên 1000 tỷ đồng trong các phiên tới thì có thể kích
thích lòng tham của người cầm tiền. Vì vậy vấn đề hiện giờ là Vn-Index phải bứt phát ngưỡng 510 điểm với
thanh khoản cải thiện thì xu thế tăng điểm trung hạn được thiết lập, từ đó sàn HNX có thể thoát khỏi xu thế đi
ngang hiện tại. Tuy nhiên ở kịch bản ngược lại, cả 2 chỉ số sẽ vẫn giằng co trong biên độ hẹp và xu thế đi
ngang sẽ vẫn duy trì.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục đưa ra có tín hiệu tích cực về xu thế hiện tại. Nhà đầu tư bám sát tình hình thị
trường trong đầu phiên tới. Nếu xu thế tăng điểm trung hạn được xác lập nhà đầu tư xem xét mua vào và lựa
chọn những cổ phiếu kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt với chỉ số cơ bản.

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.




