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So với khoản lỗ cùng kỳ trên 8 tỷ đồng, quý 2/2013 BBC
báo lãi 483 triệu đồng LNST là một tín hiệu lạc quan. Tuy
nhiên, con số 483 triệu đồng LNST đối với BBC chưa phải
là một kết quả đáng tự hào, đặc biệt khi quý 1 công ty đã
báo lãi 4,4 tỷ đồng sau thuế. Kết quả có được của BBC
phần lớn nhờ vào chỉ số biên lãi gộp tăng so với cùng kỳ,
mặc dù doanh thu thuần giảm nhẹ. 6 tháng, thu nhập Ban
tổng giám đốc BBC đạt 774 triệu đồng
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công ty Samsung Electro - Mechanics vừa đề xuất triển khai dự án nhà máy sản xuất vi
mạch và linh kiện điện tử cho điện thoại di động Samsung tại Tổ hợp công nghệ cao
Samsung Thái Nguyên ngay đầu tháng 10/2013. Dự kiến Dự án có tổng vốn đầu tư 1,2
tỷ USD này của công ty Samsung Electro - Mechanics sẽ đi vào sản xuất trong tháng
8/2014. Khi đó, Tập đoàn Samsung sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên 5,7 tỷ
USD. Samsung Electro - Mechanics hiện đã có nhà máy tại Trung Quốc, Thái Lan,
Philippines. Dự án đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên là nhà máy thứ 9 của công ty. Nếu
được khởi công, đây sẽ là nhà máy thứ 3 của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam.

Samsung muốn xây nhà máy thứ 3 tại Việt Nam ngay tháng 10/2013

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TPHCM muốn điều chỉnh cơ cấu thu ngân sáchBibica lãi quý 2 chưa đến nửa tỷ đồng

Dừng thu phí 2 trạm Hoàng Mai, Bãi Cháy từ 1/9

VNE 6 tháng lãi hợp nhất 538 triệu đồng

DHG: Điều chỉnh doanh thu bán hàng và giảm trừ sau
soát xét

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế điều chỉnh dự toán thu ngân
sách Nhà nước 2013 theo hướng tăng chỉ tiêu thu từ dầu thô và giảm thu nội địa (trừ
dầu). Trong bản kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách của TPHCM có nêu lên các
mức cụ thể như một hình thức “bù qua sớt lại”, nhưng về tổng thể vẫn giữ nguyên số
thu ngân sách trong năm 2013. Cụ thể, TPHCM đề xuất giảm thu nội địa trừ dầu thô
xuống mức 113.965 tỷ đồng, thấp hơn 20.115 tỷ đồng so với số giao 134.080 tỷ đồng,
tương đương với mức giảm là 15%. Ngược lại, phần thu từ dầu thô tăng lên 42.815 tỷ
đồng, so với số giao đầu năm 2013 là 22.700 tỷ đồng cũng có chênh lệch 20.115 tỷ 

VNE đạt 538 triệu đồng LNST. So với LNST 67,4 tỷ đồng 6
tháng đầu năm 2012, kết quả bán niên 2013 của VNE sụt
giảm mạnh. Doanh thu thuần 6 tháng của công ty đạt 258
tỷ đồng, giảm gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên,
giá vốn hàng bán tăng mạnh khiến lãi gộp của VNE chỉ còn
42,5 tỷ đồng so với 111,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2012.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh
của VNE lao dốc.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận với chủ đầu tư - CTCP
An Sinh về việc dừng thu phí trạm Hoàng Mai và trạm Bãi Cháy từ 0h ngày 1/9/2013.
Đây chính là 2 trạm thu phí bị người tham gia giao thông gây áp lực phải dỡ bỏ sau khi

ắ ầ ố

So với báo cáo tài chính công ty tự lập, báo cáo soát xét
bán niên của DHG thay đổi đáng kể khoản mục Tổng
doanh thu và Các khoản giảm trừ. Theo đó, mỗi khoản
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Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ (Bộ Công thương) dẫn nguồn số liệu thống kê của Tổng
Cục Hải quan Việt Nam cho biết, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong
tháng 7 năm 2013 đạt 430,1 triệu USD, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 218,6 triệu USD, tăng
trưởng 46,7% và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 211,5 triệu USD, tăng 28,2%. Thương
mại song phương Việt Nam - Ấn Độ trong 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,021 tỷ USD, tăng
trưởng 39,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ
đạt 1,380 tỷ USD, tăng trưởng 52,6% và Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ 1,641 tỷ USD,
tăng 30,5%. Thậm hụt cán cân thương mại giảm 26%.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,081.47

Tháng 7, thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ tăng 37%NBC:7 tháng ước đạt 1.325 tỷ doanh thu tiêu thụ

Quỹ bảo trì đường bộ bắt đầu hoạt động 1/1/2013. 2 trạm thu phí này luôn đối mặt với
nguy cơ mất an toàn cao, hiện doanh thu đã giảm hơn 40% so với mức bình quân mỗi
ngày trong năm 2012. Theo hợp đồng nhượng quyền thu phí cho nhà thầu, các trạm
này còn 1,5 năm để thu phí. Do hai bên không thống nhất được cách tính tiền đền bù
dẫn đến việc đàm phán kéo dài. Bộ GTVT sẽ tiếp tục đàm phán để mua lại và xóa bỏ 2
trạm thu phí nhượng quyền còn lại là trạm thu phí số 2, trạm thu phí Bàn Thạch QL1

mục đều được ghi tăng hơn 250 tỷ đồng. Như vậy, khoản
giảm trừ doanh thu 6 tháng của DHG 6 tháng đầu năm
2013 lên tới 262 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ khoản giảm
trừ này chỉ ở mức 4,6 tỷ đồng. Kết quả sau soát xét, công
ty mẹ DHG lãi ròng giữ nguyên 25,7 tỷ đồng như trước khi
soát xét. 

Riêng trong tháng 7, công ty sản xuất được 152.000 tấn
than, thấp hơn nhiều so với kế hoạch 300.000 tấn của
tháng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, sản lượng than sản xuất
của NBC đạt 2,76 triệu tấn tương đương hoàn thành 65%
kế hoạch năm. Doanh thu tiêu thụ riêng tháng 7 đạt 109 tỷ
đồng nâng lũy kế 7 tháng đầu năm lên 1.324,5 tỷ đồng. Với
kết quả này, công ty đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh
thu tiêu thụ cả năm 2013. Dự kiến tháng 8, NBC sẽ đạt
doanh số 150,5 tỷ đồng từ tiêu thụ than.
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Thị trường bất động sản Trung Quốc ngày càng "nóng"
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Thâm hụt thương mại Nhật Bản tăng vọt trở lại

Chỉ số giá nhà mới tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 7 đã tăng trung
bình 7,5% so với cùng kì năm trước, tăng nhanh hơn tỷ lệ 6,8% hồi tháng 6. Đây là
tháng tăng thứ 7 liên tiếp kể từ đầu năm nay. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê
Trung Quốc, giá nhà mới xây tại Bắc Kinh tăng 14,1% so với cùng kì năm trước, sau khi
đã tăng 12,9% trong tháng 6. Tại Thượng Hải, tốc độ tăng chậm hơn, đạt 13,7% so với
cùng kì tháng trước, sau khi tăng 11,9% trong tháng trước đó.

Trong tháng 7, xuất khẩu của Nhật Bản tăng 12,2% trong khi nập khẩu tăng 19,6%
khiến thâm hụt thương mại lên đến 1.024 tỷ yên (10,5 tỷ USD). Thâm hụt thương mại
tháng 6 của Nhật Bản chỉ 944 tỷ yên. Bất chấp chính sách ghìm giá yên của chính phủ
Nhật Bản, nước này tiếp tục thâm hụt thương mại dài nhất kể từ giai đoạn 1979-1980
khi giá dầu cao kỷ lục. Thâm hụt thương mại tháng 7 tăng chủ yếu do chi phí nhập khẩu
tăng 2,4%. Xuất khẩu sang các thị trường chủ chốt như Trung Quốc, Mỹ, EU đều tăng
lần lượt 9,5%, 18,4% và 16,6%.

(Cập nhật 16h50 ngày 19/08/2013)

(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI
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VN-Index tăng 3,23 điểm (0,64%) lên 511,02 điểm. Toàn sàn có 136
mã tăng, 60 mã giảm và 112 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh
với 61,78 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương đương 1.141,98
tỷ đồng. Với chỉ 7 mã giảm còn lại có tới 15 mã tăng và 8 mã đứng
giá thì chỉ số VN-30 cũng tăng 2,46 điểm, tương đương 0,44% lên
561,62 điểm. Các mã trụ cột trên sàn HSX như GAS, BVH, PVD,
SSI… đều đã tăng khá mạnh giúp chỉ số VN-Index bứt phá trong
phiên hôm nay. Mã GAS đã tăng 2,1% lên 71.500 đồng/CP. BVH tăng
1,7% lên 42.600 đồng/CP. Mã PVD tăng mạnh 4,3% lên 60.500
đồng/CP. Mã SSI tăng mạnh 3,6% lên 17.200 đồng/CP và bất ngờ
khớp được tới 3,53 triệu cổ phiếu. Mã REE cũng tăng giá và khớp
được trên 2,4 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 72 mã với tổng khối
lượng đạt 2,9 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu KBC đạt 604.070 đơn vị. Bên HNX, khối ngoại mua vào 30 mã
với khối lượng đạt 999.000 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVX đạt 800.000 đơn vị, đồng thời bán ra 20 mã với khối
lượng 546.228 cổ phiếu. PVS cũng là mã bị khối khoái bán ra mạnh
nhất, đạt 142.800 đơn vị.

999,000

62.93

6,619,550 546,228 

2,907,780 
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index tăng 0,68 điểm (1,09%) lên 62,93 điểm. Toàn sàn có 108
mã tăng, 61 mã giảm và 217 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 28,47 triệu cổ phiếu, trị giá 28,47 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận là 88,01 tỷ đồng. Tương tự, chỉ số HNX-30 cũng đã tăng 2,3
điểm (1,99%) lên 118,01 điểm. Các mã như ABC, KLS, SHB, VCG,
VND… đều đã đồng loạt tăng giá. Trong đó, mã SHB tăng 3,1% lên
6.600 đồng/CP và có thanh khoản tốt nhất trên thị trường khi khớp
được 6,37 triệu cổ phiếu. Mã PVX tăng 4,9% lên 4.300 đồng/CP, khớp
được 2,53 triệu cổ phiếu nhưng cũng còn dư bán giá trần tới hơn 800
nghìn cổ phiếu. Mã SCR cũng tăng tới 4,7% lên 6.700 đồng/CP và
khớp được 2,44 triệu cổ phiếu.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Thanh khoản tiếp tục được cải thiện cùng sự cải thiện
về điểm số trong phiên giao dịch đầu tuần. Đóng cửa,
Vn-Index ghi được 3.23 điểm lên 511.02 điểm, giá trị
khớp lệnh đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Kết thúc phiên tiếp
tục bằng một cây nến xanh thân dài và bám sát dải trên
của Bollinger. Đường MACD tiếp tục gia tăng khoảng
cách với đường tín hiệu. Thêm vào đó, MFI và RSI tiếp
tục tăng mạnh cho thấy dòng tiền tham gia vào thị
trường. Tuy nhiên STO đang tăng trong vùng quá mua
và áp lực điều chỉnh sớm xảy ra tại ngưỡng này. Cùng
với việc dải Bollinger mở rộng lên phía trên với tốc độ
khá hẹp và thoải nên xu thế tăng điểm trung hạn chưa
được xác lập. Và ngưỡng kháng cự 520 -530 điểm vẫn
là ngưỡng cản cho thị trường ở thời điểm này.
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522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Diễn biến cũng ngày càng tích cực về cuối phiên khi
kết thúc phiên bằng cây nến xanh thân dài và đóng cửa
ở gần mức cao nhất trong phiên. Trong phiên có lúc
HNX-Index vượt 63 điểm, đóng cửa cuối phiên ở mức
62.93 điểm với thanh khoản tăng mạnh khi giá trị khớp
lệnh đạt hơn 220 tỷ đồng. Được ủng hộ về thanh khoản 
khiến xu thế mở ra trên HNX có thể kỳ vọng tích cực
hơn. Chỉ báo MACD bắt đầu gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu và tiến về ngưỡng 0. Bên cạnh đó MFI
và RSI cũng tăng mạnh ủng hộ dòng tiền trở lại thị
trường. Tuy nhiên STO đang trong vùng quá mua vì
vậy áp lực điều chỉnh sớm xảy ra trong phiên tới nếu
dòng tiền không tham gia mạnh mẽ, cùng với đó dải
Bollinger chưa có xu hướng mở ra vì vậy không tạo
điều kiện cho kênh tăng giá. Trong phiên tới, dự kiến
thị trường sẽ giằng co quanh ngưỡng 63 điểm với áp
lực điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên nếu vượt thành công
ngưỡng này thì xu thế tăng điểm được thiết lập 

65 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phần lớn các thị trường chứng khoán tại Châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 19/8 khi các thị trường
mới nổi đi xuống, trong khi thị trường Nhật Bản hết tăng lại giảm với khối lượng giao dịch đạt mức thấp. Lúc
khoảng 11h30 giờ Việt Nam, chỉ số MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,2%, nhưng chỉ số MSCI của chứng
khoán Châu Á không kể Nhật Bản lại giảm 0,5% xuống 444,56 điểm. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,2%,
sau khi trước đó giảm 0,4%, với khối lượng giao dịch thấp sau khi số liệu cho thấy xuất khẩu của nước này
tăng 12,2% trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo là 12,8%, trong khi nhập khẩu tăng 19,6%. Cổ phiếu của
Tokyo Electric Power giảm 3,9% sau một vụ báo động ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-Ichi về mức
độ phóng xạ cao. Cổ phiếu của hãng BlueScope Steel giảm tới 16% sau khi doanh số bán hàng của hãng thấp 
hơn dự báo của giới phân tích và hãng sản xuất thép số 1 Australia dự báo kết quả kinh doanh trong nửa đầu
của năm tài khóa giảm. Cổ phiếu của hãng Hyundai Merchant Marine tăng 2,4% trên thị trường Seoul sau khi
Bắc Hàn và Nam Hàn nhất trí mở lại khu công nghiệp Gaeseong. Cổ phiếu của JX Holdings tăng 3,2% sau khi
công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities khuyến nghị nên mua cổ phiếu của hãng lọc
dầu Nhật Bản này.
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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

Những giao dịch diễn biến trong vài phiên qua cho thấy thị trường có dấu hiệu xác lập xu thế tăng điểm. Và chỉ 
cần lực cầu gia tăng mạnh mẽ trong 1 phiên để bứt phá ngưỡng kháng cự thì dòng tiền kỳ vọng tham gia
mạnh mẽ hơn. Nhà đầu tư theo dõi, hạn chế việc mua đuổi, nên mua ở nhịp giảm điểm trong phiên và trong
phiên điều chỉnh kế tiếp.

Xu thế tích cực vẫn duy trì trên 2 sàn trong phiên đầu tuần. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa với mức giá cao trong
phiên cùng với thanh khoản được cải thiện rõ rệt vì vậy xu thế tăng điểm đang dần mở ra. Tuy nhiên cả 2 chỉ
số vẫn đang dao động trong ngưỡng kháng cự. Vì vậy áp lực bán trong phiên tới sẽ còn cao.

Đóng cửa vượt ngưỡng 510 điểm, VN-Index lên 511.02 điểm trong khi HNX-Index cũng đang tiến tới ngưỡng
63 điểm, đóng cửa ở mức 62.93 điểm. Thanh khoản trên 2 sàn gia tăng mạnh trong phiên hôm nay với lực
mua khá mạnh mẽ ở một số mã đầu cơ tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa cho nhóm còn lại khá tốt. Nhóm cổ phiếu
chứng khoán phiên nay tăng điểm bất ngờ ngay từ những phút buổi sáng. Có thể nói toàn bộ sự chú ý của thị
trường sáng nay đều hướng đến nhóm cổ phiếu chứng khoán khi mà suốt mấy tháng qua chỉ dao động rất
hẹp và thiếu đột biến. Thực tế không phải nhóm cổ phiếu này có thông tin gì đặc biệt mà chính sự lan tỏa ảnh
hưởng của một vài mã đầu ngành, khi thông tin thông tin về khả năng mở room được hé lộ. Mặc dù tiến độ
của việc mở room vẫn chưa rõ ràng, nhưng chí ít thị trường có cái muốn nghe. Vn-Index đóng cửa lùi lại so
với giá cao nhất xuất phát từ lực bán ATC ở nhóm cổ phiếu CSM, DPM, HAG, HPG, IJC, ITA, PVD…Tuy
nhiên những lệnh bán với đơn vị trên 100.000 cp đã không khiến nhà đầu tư lo ngại mà đặt bán theo hiệu ứng
domino. Lực mua cũng đã gia đặt vào ngay sau đó. Phiên nay nhìn chung là tích cực vì điểm số tăng cùng
thanh khoản tăng là tín hiệu tốt. Tuy nhiên cả 2 chỉ số đang dao động trong vùng kháng cự, cùng với các chỉ
báo đi vào vùng quá mua thì thị trường sớm chịu áp lực điều chỉnh trong một hoặc hai phiên tới.

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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