
Theo đó, Công ty Tài chính Việt Société Générale sẽ

6 tháng đầu năm 2013, Vingroup đã đạt mức doanh thu là
3.131 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước chủ
yếu là do giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản
(giảm 45% so với 6 tháng đầu năm 2012 do Vingroup đã
ghi nhận việc bán tháp B văn phòng Vincom Center Bà
Triệu trong Quý I/2012). LNST 6 tháng đầu năm 2013 đạt
4.039 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, thực
hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận năm 2013.

Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Vietcombank (VCBF) công bố lỗ 6 tháng đầu năm 2013,
mức lỗ sau thuế 6,2 tỷ đồng mặc dù cùng kỳ năm trước
quỹ này lãi gần 7 tỷ đồng. VCBF có vốn điều lệ 55 tỷ đồng
trong đó Vietcombank nắm 51% vốn và công ty Franklin
Templeton Capital Holdings Private nắm 49% vốn. Tỷ lệ
an toàn tài chính của VCBF tại thời điểm 30/6/2013 đạt
434%.

Dự án đường dây 500 KV Sơn La-Lai Châu và mở rộng Trạm 500 kV Sơn La được đầu

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

10.700 doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 8 thángQuản lý quỹ Vietcombank báo lỗ 6,2 tỷ đồng 6 tháng 

Khởi công đường dây 500 kV Sơn La-Lai Châu vào cuối năm 2013

Trong hai ngày 27 - 28/8/2013, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên
họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2013. Theo thông cáo báo chí từ phiên họp, trong 8
tháng qua, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tiếp tục xu hướng tăng, ước tăng
9,5% và có khoảng 10,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cũng trong 8 tháng,
ước tạo việc làm cho gần 992 nghìn người, đạt 62% kế hoạch năm. Trong điều kiện
ngân sách Nhà nước khó khăn, Chính phủ vẫn ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện các
chính sách xã hội: Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và tối thiểu chung, tăng lương
cho cán bộ hưu trí, người có công;

Vingroup đạt lãi hợp nhất hơn 4.000 tỷ đồng 6 tháng
đầu năm

HDBank mua lại Công ty Tài chính Việt Société 
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Xét trong khu vực châu Á, Việt Nam đứng thứ 2 và đứng đầu Đông Nam Á về xuất
khẩu mặt hàng này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước tính, giá trị xuất khẩu
gỗ và các sản phẩm gỗ trong tháng 8 đạt 432 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu 8 tháng
năm 2013 đạt trên 3,34 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012. Trong 7 tháng
đầu năm, ngoại trừ thị trường Đức (giảm 14,4%) và Pháp (giảm 2,2%), xuất khẩu gỗ và
các sản phẩm gỗ sang các thị trường tiêu thụ lớn hầu hết đều tăng trưởng mạnh, cụ
thể: Hoa Kỳ tăng 7,2%, Trung Quốc tăng 14,7%, Nhật Bản tăng 20,3%, và Hàn Quốc
tăng 48,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đứng thứ 6 thế giới về xuất khẩu đồ gỗ

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Gói tài chính mới này nâng tổng mức đầu tư công của Ai Cập trong tài khóa này lên
mức 120 tỷ bảng Ai Cập. Theo kế hoạch, khoảng 2,2 tỷ bảng Ai Cập trong gói kích thích
tài chính bổ sung này sẽ được dùng để trả nợ cho các nhà thầu. Số còn lại sẽ được giải
ngân cho các dự án xây dựng các tuyến đường sắt, đường bộ, cầu cống, 131 nhà máy
nước sạch và xử lý nước thải, mở rộng tuyến tàu điện ngầm của Cairo hiện nay và cải
thiện các hệ thống giao thông khác của thủ đô. Dù tăng chi tiêu để kích thích kinh tế
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Ai Cập thông qua gói kích thích kinh tế 3,2 tỷ USD

Kinh tế toàn cầu có thể đang ở giai đoạn đầu một cuộc khủng hoảng mới mà Fed một
lần nữa lại nằm trong tâm bão. Theo số liệu của IMF thì thâm hụt tài khoản vãng lai của
Ấn Độ nhiều khả năng đạt mức 5% GDP trong năm 2012-2013, gần gấp đôi so với mức
2,8% trong giai đoạn 2008-2011. Tương tự như vậy, thâm hụt tài khoản vãng lai của
Indonesia hiện ở mức 3% trong năm 2012-2013 - cho thấy sự xấu đi nghiêm trọng của
cán cân tài khoản vãng lai của nước này khi mà trong giai đoạn trước đó tỷ lệ này chỉ
0,7% GDP. Thực trạng tương tự cũng đang xảy ra ở Brazil, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.
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chuyển thành công ty con thuộc HDBank. Đây là giao dịch
đầu tiên theo phương thức mua lại tổ chức tín dụng và
khả năng sẽ mở đầu cho xu hướng các định chế Việt
Nam mua lại các định chế khác để hình thành các tập
đoàn Tài chính – Ngân hàng, góp phần làm giảm số lượng
các định chế tài chính trong xu hướng tái cấu trúc hệ
ố

S&P 500

Cổ tức sẽ được trả với tỷ lệ 1.600 đồng/cổ phiếu vào ngày
24/9. Ngày chốt danh sách là 10/9. Ngoài ra, VietinBank
sẽ phát hành cổ phiếu tỷ lệ 14%. Tính đến hết quý II/2013,
lợi nhuận sau thuế lũy kế của VietinBank đạt 3.171 tỷ
đồng. Thu nhập lãi thuần đạt 9.330 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ
năm ngoái. Riêng quý II, lợi nhuận tăng gấp 3,5 lần so với
cùng kỳ năm ngoái nhờ chi phí hoạt động và dự phòng rủi
ro giảm mạnh. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Trong đơn yêu cầu gửi cơ quan chức năng TP Cần Thơ có 23 hộ ký tên với tổng số nợ
tiền mua cá tra của Cty chế biến thủy sản Sông Hậu lên tới 41 tỷ đồng. Đó là chưa kể số
tiền nợ của một số hộ dân chưa ghi tên vào đơn yêu cầu đòi nợ, vì còn hy vọng phía Cty
sẽ thu xếp trả được. Sự việc diễn ra suốt gần một tháng qua, ngày nào cũng có người
bán cá tra tới Cty Chế biến thủy sản Sông Hậu túc trực đòi nợ nhưng vô vọng. Phần
đông người bán cá tra cho biết, từ 4- 5 năm qua đã từng làm ăn với Cty CBTSSH theo
cách bán cá ghi nợ. Tuy Cty trả tiền chậm nhưng trả đủ vì vậy dân bán cá tin tưởng làm
ăn.

Dow Jones 14,824.51

Dân phát hoảng trước nguy cơ doanh nghiệp mua cá tra vỡ nợVietinBank sắp chi gần 4.200 tỷ đồng trả cổ tức

Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu hậu QE
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tư xây dựng với tổng mức đầu tư trên 4.070 tỷ đồng. Quy mô dự án đối với phần đường
dây được xây dựng mới cấp điện áp 500 kV gồm 2 mạch với tổng chiều dài 158km.
Tuyến đường dây 500 kV sẽ đi qua các huyện Mường La, Thuận Châu (Sơn La), Tuần
Giáo, Mường Chà, Mường Lay (Điện Biên) và huyện Sìn Hồ, Mường Tè (Lai Châu).
Hiện nay, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 đã hoàn thành hồ sơ thiết kế kỹ
thuật. Công tác thu xếp vốn cũng đang được EVN NPT tích cực triển khai.
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(Cập nhật 16h45' ngày 29/08/2013) Trang 1
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nhưng Chính phủ Ai Cập cũng đặt mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách từ mức 14% tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa 2012-2013 xuống còn 9% vào cuối năm nay.

Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)

-4.07 2,097.23



Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 4,75 điểm (-1%)
xuống còn 468,55 điểm. Toàn sàn có 82 mã tăng, 111 mã giảm và 114
mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 39,8 triệu cổ phiếu, trị giá
825,07 tỷ đồng, giảm 35,29% so với phiên hôm qua. Với chỉ 5 mã tăng
và 3 mã đứng giá còn lại có tới 22 mã giảm giá thì chỉ số VN-30 cũng
đã giảm 5,11 điểm (-0,97%) xuống 523,51 điểm. Các mã như BVH,
VCB, GMD, VIC… đều đã giảm rất mạnh. BVH mất tới 4,5% xuống
34.000 đồng/CP và khớp được trên 1 triệu cổ phiếu. Phiên hôm qua
mã này cũng đã giảm tới 6,3%. Mã VCB bất ngờ giảm tới 5,3% xuống
2300 đồng/CP và khớp được 1,18 triệu cổ phiếu. VIC giảm 3,1% xuống
61.500 đồng/CP. Bên cạnh đó, các mã lớn khác như VNM, HAG,
KDC… đã lùi nhẹ xuống dưới mốc tham chiếu. Chiều ngược lại, một
số mã còn giữ được sắc xanh như CTG, OGC, PGD, SBT và STB.  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Trong khi đó, trên HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,32 điểm (-0,53%)
đứng ở mức 60,36 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 13,65 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 110,66 tỷ đồng (chỉ đạt hơn 50% so với
tổng giá trị giao dịch phiên hôm qua). Trong đó, giao dịch thỏa thuận
không đáng kể chỉ đạt 2,29 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 71 mã tăng, 59
mã giảm, 77 mã đứng giá và có tới 179 mã không có giao dịch. Trong
đó nhóm HNX30 có 7 mã tăng, trong khi có 8 mã giảm, 13 mã đứng
giá và 2 mã không có giao dịch là OCH và TH1. Kết thúc phiên, HNX30-
Index giảm 0,95 điểm (-0,85%), xuống 111,06 điểm. Ba mã có khối
lượng khớp lớn nhất sàn gồm SHB (1,56 triệu đơn vị), KLS (1,37 triệu
đơn vị) và PVX (1,11 triệu đơn vị). Đóng cửa, KLS và PVX đứng giá
tham chiếu lần lượt 8.200 đồng/CP và 3.900 đồng/CP, còn SHB giảm
100 đồng (-1,6%) xuống 6.300 đồng/CP.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 50 mã với tổng khối lượng
1.863.090 đơn vị, trong đó VNM tiếp tục được mua vào nhiều nhất với
319.440 đơn vị, tiếp đó là HPG và PVD với 271.920 đơn vị và 230.390
đơn vị. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 26 mã với tổng
khối lượng 120.800 đơn vị và bán ra 19 mã với tổng khối lượng
1.707.181 đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất PGS và PVS với
30 000 đơn vị và 20 700 đơn vị Trong khi họ bán ra mạnh VCG PVS

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trang 2

30.000 đơn vị và 20.700 đơn vị. Trong khi họ bán ra mạnh VCG, PVS
và PVX.BÁN 7,823,080 1,707,181



Thị trường chỉ phục hồi nhẹ trong phiên buổi sáng và
giảm dần về cuối phiên chiều khiến Vn-Index tiếp tục
một phiên giảm mạnh và chuỗi ngày giảm điểm chưa
có dấu hiệu dừng lại. Đóng cửa, Vn-Index để mất mốc
470 điểm, lùi xuống 468.55 điểm với thanh khoản sụt
giảm. Giá trị khớp lệnh giảm đến hơn 30% so với phiên
hôm qua đạt 700 tỷ đồng. Một loạt các chỉ báo cho tín
hiệu thị trường giảm điểm khi MACD tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu, các chỉ báo khác như
STO, RSI và MFI cũng tiếp tục giảm mạnh. Cùng với đó
là việc mở rộng xuống phía dưới của dải Bollinger
không có tác dụng nâng đỡ đường giá. Đường giá đã
nằm ngoài dải Bollinger phiên thứ 2 liên tiếp và với độ
dốc gần như thẳng đứng. Vì vậy có thể kỳ vọng phiên
phục hồi kỳ thuật trong phiên tới để chỉ số test lại
ngưỡng 470 điểm.
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Giảm dần về cuối phiên với diễn biến cũng không khả
quan hơn sàn Hose. Thị trường đuối dần về cuối phiên.
Đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, HNX-Index tiến
sát ngưỡng 60 đứng tại 60.36 điểm. Thanh khoản sụt
giảm 1 nửa so với phiên trước với giá trị khớp lệnh
loanh quanh 100 tỷ đồng. Sự thận trọng tiếp tục duy trì.
Dải Bollinger đã chính thức mở rộng xuống phía dưới
cùng với đường giá đã chui ra khỏi dải Bollinger. Bên
sàn này, xu thế vẫn theo kiểu lình xình và giảm dần.
MACD tiếp tục cắt xuống dưới đường tín hiệu cùng với
RSI giảm mạnh xuống vùng quá bán ủng hộ xu thế
giảm điểm.Tuy nhiên STO đã chui vào trong vùng quá
bán cùng với việc 2 phiên liên tiếp đường giá nằm
ngoài giải Bollinger thì cơ hội phục hồi kỹ thuật trong
phiên tới có thể được tính đến. Ở thời điểm hiện tại,
đường giá sẽ sớm tiến đến ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là
59 điểm.

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
510 điểmMạnh 420 điểm

440 điểm

470 điểm

YếuYếu 59 điểm

Trang 3

61 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Đà giảm chưa có dấu hiệu dừng lại trên 2 sàn. Đồ thị trên 2 sàn có xu hướng giảm dần về cuối phiên. Đóng
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Chỉ số chứng khoán Châu Á đã tăng từ mức thấp nhất trong hai tháng khi mà cổ phiếu năng lượng tăng sau khi
hành động quân sự quan tâm đối với Syria sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu tăng thúc đẩy giá dầu
thô trong tuần này. Chỉ số MSCI Asia Pacific Index tăng 0,6% lên 129,85 đểm lúc 17h 16 phút tại Tokyo. Các
nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo về tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể cung cấp cho các dấu hiệu trên khi
Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu giảm kích thích kinh tế. Chỉ số Topix của Nhật Bản (TPX) tăng 0.2 phần trăm.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1.2 phần trăm như một báo cáo cho thấy thặng dư tài khoản hiện tại của quốc
gia thu hẹp trong tháng Bảy. Chỉ số NZX 50 của New Zealand tăng 0.2 phần trăm và chỉ số S & P / ASX 200
của Úc tăng 0.1 phần trăm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (HSI) tăng 0,8 phần trăm và chỉ số Shanghai
Composite của Trung Quốc giảm 0.2 phần trăm. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 1,2 phần trăm. Chỉ số Straits
Times của Singapore tăng 1.1 phần trăm, sẵn sàng để chụp mức giảm dài nhất kể từ năm 2002. Của Ấn Độ S
& P BSE Sensex tăng 1,9 phần trăm.

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.
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cửa, Vn-Index để mất mốc 470 điểm xuống 468.55 điểm. HNX-Index cũng lùi sát mốc 60 điểm, xuống 60.36
điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh trên 2 sàn, giá trị khớp lệnh giảm hơn 30% trên sàn Hose và 50% trên HNX.

Thị trường chỉ hồi nhẹ trong phiên buổi sáng và chỉ sang đầu phiên chiều đà bán đã nhanh chóng quay trở lại.
Sau cây nến đỏ dài trước đó thì phiên nay tiếp tục một cây nến đỏ nữa cho thấy tâm lý thị trường vẫn rất xấu.
Với lực bán mạnh ở các mã bluechips như hiện tại, chúng tôi cho rằng, VN-Index có thể tiếp tục đà giảm,
nhưng sự phân hóa sẽ diễn ra. Một số cổ phiếu không chịu tác động bán từ phía nhà ĐTNN có thể sớm trở về
trạng thái giao dịch cân bằng và tăng điểm. Ở bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư có thể xem xét thực hiện trading
ngắn hạn với các cổ phiếu có sẵn, tuy nhiên tránh những cố phiếu đang chịu sức ép bán lớn từ khối ngoại. Vn-
Index đã chính thức xuyên thủng mốc hỗ trợ 470 điểm và mô hình vai – đầu – vai đã bị phá vỡ hình thành xu
thế giảm điểm trên sàn này. Nếu trong các phiên tới ngưỡng 470 điểm không được test lại thành công thì Vn-
Index sẽ giảm về vùng thấp hơn là 460 điểm và xa hơn là 440 điểm. Đối với sàn HNX, xu thế giảm dần vẫn duy
trì trên sàn này với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 59 điểm. �

Chúng tôi khuyến ghị nhà đầu tư ngắn hạn giảm tỷ lệ cổ phiếu hoặc hoàn toàn đứng ngoài thị trường ở thời
điểm hiện tại. Với các chiến lược dài hơn, do đà giảm mạnh của các chỉ số, nhà đầu tư nên hạn chế tích lũy
thêm cổ phiếu dù mức giá hiện tại khá hấp dẫn cho đến khi các chỉ số cho thấy dấu hiệu giảm tốc. Ở mặt tích
cực, việc VN-Index lùi về hỗ trợ mạnh 460-465 cùng với chỉ báo RSI(14) và STO đi vào vùng quá bán, nếu có,
sẽ là cơ hội bắt đáy cho các chiến lược lướt sóng.

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

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.




