
Với mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước, tạo ra các
sản phẩm chất lượng và giá trị cao, có khả năng cạnh tranh, đồng thời đáp ứng tiêu
chuẩn của các nước trong khu vực và thế giới, Thành phố Hà Nội đã đặt ra nhiều mục
tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Theo đó,
mục tiêu đến năm 2015 số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp
hỗ trợ của Hà Nội dự kiến đạt 300 doanh nghiệp và đến năm 2020 đạt khoảng 700
doanh nghiệp.

Quý 2, doanh thu thuần đạt 6,78 tỷ đồng tăng mạnh so với
con số vỏn vẹn gần 67 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái; Tuy
nhiên giá vốn hàng bán vượt quá doanh thu thuần khiến
PFL lỗ gộp 466 triệu đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2013,
PFL đạt 6,98 tỷ đồng doanh thu thuần trong khi cùng kỳ chỉ
đạt 134 triệu đồng; Gánh nặng chi phí khiến công ty lỗ ròng
52 tỷ đồng sau khi kết thúc nửa đầu năm 2013.

Phái đoàn doanh nghiệp cũng quan tâm đến triển vọng Việt Nam hoàn tất đàm phán và
gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Tại buổi tiếp, các doanh
nghiệp đã nghe giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại thành phố và vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam. Các thành viên trong đoàn doanh nghiệp thuộc Phòng
Th i M i Hồ Kô bà ỏ ấ ớ há iể h ă

Trong báo cáo tài chính lần này của NBB là công ty đã áp
dụng chính sách kế toán ghi nhận doanh thu và giá vốn
theo chuẩn mới. Cụ thể doanh thu theo chính sách mới sẽ
được ghi nhận khi bàn giao BĐS, trước đây là theo tiến độ
ộ iề Th đó NBB đ điề hỉ h l i à bộ ố liệ

Tính đến 31-7-2013, tổng số nợ thuế tại Cục Hải quan Bình Dương trên 170 tỷ đồng.
Trong đó, nợ trong hạn trên 58 tỷ đồng, bao gồm nợ của doanh nghiệp có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài (FDI) gần 40 tỷ đồng, số còn lại thuộc nợ của những doanh nghiệp
khác. Đáng chú ý, trong tổng số trên 112 tỷ đồng nợ thuế quá hạn có đến hơn 86 tỷ
đồng không có khả năng thu. Trong đó, nợ của các doanh nghiệpFDI gần 56 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, theo phân tích của Cục Hải quan Bình Dương, trong số nợ quá hạn quá
hạn có khả năng thu hồi (trên 26 tỷ đồng) thì số nợ của các doanh nghiệp FDI cũng
chiếm phần nhiều, hơn 18 tỷ đồng.

Bình Dương: Trên 56 tỷ đồng nợ thuế của doanh nghiệp FDI khó đòi

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hà Nội sẽ có 300 DN vừa và nhỏ về công nghiệp hỗ trợNLG lỗ tiếp 28 tỷ đồng quý II/2013

Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Hồng Kông tìm cơ hội đầu tư tại TPHCM

PFL lỗ 50 tỷ đồng quý II/2013

NBB: Bất ngờ điều chỉnh lại 6 tháng 2012 từ lãi sang lỗ

Quí 2, doanh thu thuần NLG đạt 84,3 tỷ đồng giảm nhẹ so
với cùng kỳ năm ngoái; Nhờ tỷ trọng giá vốn hàng bán
trong doanh thu thuần giảm nên lợi nhuận gộp đạt 26,8 tỷ
đồng tăng 7,76% so với quý II/2012. Trong kỳ do chi phí
bán hàng và chi phí QLDN lại tăng đột biến khiến NLG lỗ
ròng 28,23 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, LNST âm gần 63 tỷ
đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ 62 tỷ đồng.
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NHẬN ĐỊNH  

Theo nghiên cứu của một ủy ban thuộc chính phủ Nhật Bản, kinh tế nước này có thể đã
thoát chu kỳ giảm phát kéo dài gần 60 năm sau khi xuống đáy vào tháng 11/2012. Tuy
nhiên, ủy ban này nhấn mạnh vẫn cần thêm bằng chứng trước khi đưa ra kết luận chắc
chắn mặc dù GDP quý II của Nhật Bản tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, so với
tăng trưởng 3,8% trong quý I. Tiêu dùng nội địa mạnh nhờ chính sách ứng phó giảm
phát có thể đã giúp kinh tế Nhật Bản thoát đáy từ cuối năm ngoái. 

Đồng bạc xanh có thể tiếp tục tăng do nhiều khả năng Fed sẽ giảm dần kích thích tiền
tệ. Lúc 9h20’ sáng nay 21/8 theo giờ Tokyo, USD tăng 0,3% so với yên lên 97,55
yên/USD sau khi giảm 0,3% phiên hôm qua. USD ít thay đổi so với euro, giao dịch ở
1,3418 USD/EUR sau khi xuống 1,3452 USD/EUR phiên hôm qua, thấp nhất kể từ ngày
14/2. Euro tăng 0,3% so với yên lên 130,87 yên/EUR. USD tăng trở lại so với các đồng
tiền chủ chốt ngay trước khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản họp tháng
7 – văn bản được cho là sẽ đưa thêm căn cứ về kế hoạch kích thích của Fed.
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Ngành dệt may hướng nộiPVL: Tiếp tục lỗ hơn 3 tỷ đồng trong quý 2

Thương mại Mỹ tại Hồng Kông bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng
động của TPHCM. Đặc biệt, phái đoàn doanh nghiệp cũng quan tâm đến triển vọng Việt
Nam hoàn tất đàm phán và gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tại buổi tiếp, lãnh đạo TPHCM cũng đã giải đáp những thắc mắc, mối quan tâm của các
thành viên trong đoàn liên quan đến cơ sở hạ tầng, nguồn nguyên liệu, nhu cầu thị
trường,…

nộp tiền. Theo đó, NBB đã điều chỉnh lại toàn bộ số liệu
trong quý 2/2012 cũng như lũy kế 6 tháng 2012. Điều này
làm công ty chịu lỗ trong những giai đoạn này. Qua đó làm
cho kết quả quý 2/2013 cũng tăng vọt. Riêng quý 2/2013,
doanh thu thuần hợp nhất của NBB đạt 79.33 tỷ đồng,
LNST đạt 7.49 tỷ đồng

Doanh thu quý 2/2013 của PVL chỉ đạt 1.28 tỷ đồng, giảm
hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá
vốn trong kỳ cao hơn doanh thu khi ở mức 1.36 tỷ đồng
làm cho công ty bị lỗ gộp 79 triệu đồng. Mặc dù chi phí
quản lý doanh nghiệp giảm đáng kể so với quý 2/2012
nhưng vẫn đủ làm cho PVL ghi nhận lỗ 3.4 tỷ đồng. Đây là
quý lỗ thứ 4 liên tiếp của công ty. Lũy kế 6 tháng đầu năm,
doanh thu PVL chỉ hơn 2 tỷ đồng, giảm hơn 12 tỷ đồng so
với nửa đầu năm 2012 và lỗ 7.57 tỷ 

+/-

-152.56

Dự thảo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030 của Bộ Công Thương quan tâm đến việc tăng giá trị gia tăng sản
phẩm, chú trọng thiết kế mẫu mã và hướng tới thị trường nội địa. Chi tiêu cho hàng dệt
may của người dân năm 2010 là 2,2 tỉ USD, đến năm 2012 là khoảng 2,51 tỉ USD; mức
tăng trung bình từ 10%-12%/năm. Trong đó, Vinatex đạt doanh thu nội địa năm 2012 là
20.080 tỉ đồng, tăng 8% so với 2011, trong đó sản phẩm may mặc khoảng 7.350 tỉ đồng. 
Tuy vậy, sản phẩm dệt may trong nước ước tính mới chiếm khoảng 45%-50% thị phần
nội địa, chưa kể đến sự cạnh tranh gay gắt với hàng dệt may giá rẻ nhập từ Trung
Quốc.

CHỈ SỐ
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VN-Index giảm 2,11 điểm (-0,42%), xuống 502,7 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 53,82 triệu đơn vị, tương đương giá trị 973,34 tỷ đồng.
Giảm mạnh so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, nếu không tính giao dịch
thỏa thuận của MSN, thanh khoản phiên hôm nay chỉ giảm nhẹ so với
phiên hôm qua. Trong nhóm VN30, ngoài PVF vẫn duy trì được sắc tím
từ sáng, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng đã hồi lại sức như VIC,
VCB, HPG, DRC. Tính chung, có 7 mã tăng, 5 mã đứng giá và 18 mã
giảm giá. Kết thúc phiên, VN30-Index giảm 1,59 điểm (-0,29%), xuống
555,93 điểm. Các mã bluechip phục hồi mạnh trong phiên chiều như
VCB, VIC, HPG hay DPM và VNM đều nhờ sự hỗ trợ đắc lực của lực
cầu ngoại. Trong khi đó, cũng có nhiều mã penny và micap hồi phục và
tăng ấn tượng trong phiên chiều như CIG, CMX, COM, POM…Mã có
khối lượng khớp lớn nhất là ITA với gần 4,3 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index giảm 0,27 điểm (-0,44%), xuống 62,38 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 20,25 triệu đơn vị, tương đương 161,24 tỷ đồng.
Giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Nhóm HNX30, trong khi ACB quay về
mốc tham chiếu thì AAA lại gia nhập nhóm tăng giá. Kết thúc phiên,
HNX30-Index giảm 0,34 điểm (-0,29%), xuống 116,77 điểm với 5 mã
tăng, 13 mã đứng giá, 11 mã giảm giá và 1 mã không có giao dịch.
SHB vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất với 3,23 triệu đơn vị được
khớp, đứng phiên ở mức tham chiếu 6.600 đồng/cổ phiếu. Gia nhập
nhóm 1 triệu cổ phiếu được khớp khi kết thúc phiên còn có sự góp mặt
của SCR với hơn 2 triệu đơn vị, giảm nhẹ 100 đồng, đứng ở mức 6.500
đồng/cổ pihếu; PVX với hơn 1,6 triệu đơn vị, đứng ở mức tham chiếu
4.200 đồng/cổ phiếu; và KLS với hơn 1,2 triệu đơn vị, đứng phiên ở
mức tham chiếu 8.500 đồng/cổ phiếu.

�
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trang 2

4,494,892 610,000 

3,585,262

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 3,6 triệu đơn vị
trên HOSE, trong đó, các mã được mua vào nhiều là HPG 207.400 đơn
vị, DPM 203.080 đơn vị, HAG 196.000 đơn vị, KBC 157.000 đơn vị,
VIC 110.620 đơn vị. Trên HNX, họ mua vào 390.600 đơn vị và bán ra
610.000 đơn vị.

390,600 

62.38
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Đón nhận thông tin CPI thành phố Hà Nội tăng mạnh
3.16% so với tháng trước tiếp tục là nguyên nhân khiến
đà bán chưa dừng lại ở phiên nay. Nhưng lực cầu bắt
đáy đã giúp Vn-Index phục hồi ở những phút cuối. Đóng
cửa Vn-Index để mất 2.11 điểm xuống 502.7 điểm.
Ngưỡng 500 điểm vẫn được giữ vững. Tuy nhiên thanh
khoản lại sụt giảm so với phiên trước đó khi giá trị khớp
lệnh chỉ đạt hơn 850 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng cây
nến rút khi điểm thấp nhất của chỉ số đã chạm dải giữa
của Bollinger hay cũng là đường MA(50). STO đã chui
ra khỏi vùng quá mua vì vậy áp lực bán trong phiên tới
được giảm bớt. Thêm vào đó MACD vẫn duy trì phía
trên đường tín hiệu là điểm tích cực cho thị trường. Dải
Bollinger chưa mở lên phía trên sẽ là lực cản cho đà
phục hồi. Trong phiên tới, cơ hội phục hồi của chỉ số
khá cao. Và chỉ số sẽ quay lại test ngưỡng 510 điểm.

THỨ NĂM

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
BIỂU ĐỒ VN-INDEX

22/08/2013
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Diễn biến giống sàn Hose khi giá đóng cửa là mức giá
phục hồi tốt so với giá thấp nhất trong phiên. Lực cầu
bắt đáy chưa thực sự mạnh nhưng cũng góp phần giúp
chỉ số phục hồi. Giá trị khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên
trước đạt hơn 160 tỷ đồng. Chỉ báo STO bắt đầu chui ra
khỏi vùng quá mua vì vậy áp lực bán trong phiên tới sẽ
được giảm bớt. Đồng thời MACD vẫn nằm phía trên
đường tín hiệu, tuy chưa phục hồi lên ngưỡng 0 nhưng
vẫn là yếu tố hỗ trợ thị trường ngưng đà giảm. Một loạt
các chỉ báo RSI và MFI vận động khá hẹp. Tạm thời
đường giá vẫn đang nằm ở nửa trên của dải Bollinger
và việc kéo ngang của dải này sẽ duy trì xu thế đi ngang
trên HNX. Ngưỡng cản hiện tại với chỉ số là ngưỡng 63
điểm. Dự đoán phiên tới thị trường phục hồi nhẹ sau 2
phiên giảm điểm liên tiếp. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

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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Chứng khoán châu Á giảm xuống thấp nhất 6 tuần trước khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản
họp tháng 7. Lúc 4h10 chiều nay tại Hong Kong, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,6%
xuống 130,76 điểm. Chỉ số này giảm tổng cộng 3,3% trong 4 ngày qua xuống thấp nhất từ ngày 9/7. Chỉ số Hang
Seng của Hong Kong giảm 0,7%. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng nhẹ 0,1%. Chỉ số Topix của Nhật
Bản giảm 0,3% trong khi Kospi của Hàn Quốc lao dốc mạnh 1,1%. Chứng khoán châu Á giảm trong khi giới đầu
tư vẫn tiếp tục chờ đợi biên bản họp Ủy ban thị trường mở của Fed công bố trong hôm nay. Đây sẽ là căn cứ
xác định khi nào Fed bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu hàng tháng. Giá các cổ phiếu giảm và đồng
yên Nhật tăng còn do Cơ quan Pháp quy Hạt nhân (NRA) của Nhật Bản vừa nâng mức độ nghiêm trọng của
việc rò rỉ phóng xạ của công ty điện lực Tokyo (Tepco) từ bể chưa hạt nhân Fukushima từ cấp 3 lên cấp 7. Cổ
phiếu của Tepco giảm mạnh 9,3%.

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.

Dư âm của thông tin chỉ số CPI tăng mạnh trên Hà Nội với mức tăng 3.16% so với tháng trước tiếp tục khiến thị
trường giảm điểm phiên thứ 2 liên tiếp. Lực cầu bắt đáy khá tốt nhưng không thắng được lực bán mạnh hơn. Cả
2 sàn đóng cửa giảm nhẹ với thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn ở mức đáng ghi nhận. 

Ngưỡng 500 điểm vẫn được giữ trên Hose ở những phút cuối nhờ lực cầu bắt đáy mạnh trên sàn này. Trong
phiên có lúc chỉ số giảm xuống 496.78 điểm. Ngưỡng kỹ thuật 510 đã được thử thách không thành công, và
nguy cơ ngưỡng 500 điểm không được giữ vững thì cơ hội cho thị trường phục hồi ngày càng thấp đi. Tuy
nhiên, ở phiên nay ghi nhận sự tích cực từ phía cầu đã đỡ được ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật này. Xét đến tình hình
kinh tế vĩ mô, thông tin CPI tăng gây ra những bất lợi cho nền kinh tế. Theo cục thống kê, nếu không tăng giá y
tế thì CPI tháng 8 của Hà Nội chỉ tăng 0.59%. Tính chung cả năm thì CPI Hà Nội đã tăng 8.7%. Nhìn vào mức
tăng nay có thể lo ngại về CPI cả nước đến cuối năm không kiểm soát được dưới 7%. Ở giai đoạn tin tốt ra
chưa chắc đã giúp thị trường tăng điểm mà lại đón nhận ngay thông tin xấu thì cơ hội phục hồi càng nhỏ nhoi.
Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy ở 2 phiên nay là yếu tố rất tích cực, và trong các phiên tới thị trường không còn lo
ngại nhiều về khả năng thị trường quay lại ngay xu thế giảm điểm. Tuy nhiên, trên 2 sàn vẫn phải test lại ngưỡng
kháng cự không thành công trong vài phiên trước là 510 điểm với Vn-Index và 63 điểm với HNX-Index.

Xu thế hiện tại không xấu đi, tuy nhiên cơ hội cho xu thế tăng điểm bị co hẹp lại. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho xu
thế đi ngang trên 2 sàn sau khi test không thành công ngưỡng kháng cự. Đối với nhà đầu tư lướt chấp nhận rủi
ro đã mua vào nhịp giảm hôm nay thực hiện bán ra dần khi chỉ số tiếp cận lại ngưỡng kháng cự trong vài phiên
tới. 

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
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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