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CTCP Thủy Sản Bạc Liêu (HNX: BLF) công bố kết quả 6
tháng đầu năm 2013 với lãi ròng 5 tỷ đồng, tăng gấp 3.5 lần
so với cùng kỳ và đạt 83% kế hoạch năm. Doanh thu 6
tháng đầu năm của BLF đạt hơn 290 tỷ đồng, tăng 27% so
với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính lại giảm hơn
26% khi chỉ ở mức 14.48 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng hợp
nhất 6 tháng của BLF đạt 5 tỷ đồng, hoàn thành 83% kế
hoạch đề ra. 
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Theo tập đoàn Điện lực (EVN), trong tháng 8/2013, sản lượng điện toàn hệ thống đạt
11,501 tỷ kWh, sản lượng điện trung bình đạt 371 triệu kWh/ngày. Tính chung, lũy kế 8
tháng năm 2013, sản lượng toàn hệ thống ước đạt 87,055 tỷ kWh, tăng 9,56% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm ước đạt 10,1 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng
năm 2013, điện thương phẩm ước đạt 75,969 tỷ kWh, tăng 9,64% so với cùng kỳ năm
2012. Riêng điện thương phẩm nội địa tăng 9,53%. Sản lượng điện tiết kiệm của cả
nước trong 8 tháng năm 2013 ước đạt 1.696,895 triệu kWh, bằng 2,2% điện thương
phẩm.

Sản lượng điện tăng gần 10%

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hơn 180 tỷ đồng xây nhà máy than viên đầu tiên của Cà MauBLF: Lãi ròng 6 tháng đạt 83% kế hoạch năm

Sau Trường Hải, Vinaxuki xin giảm thuế, vay vốn dài hạn

BT6: Lãi ròng hợp nhất sau soát xét tăng 26% lên 4 tỷ
đồng

Alphanam phải thu 2 cá nhân 614 tỷ đồng

Nhà máy nằm tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau với tổng mức đầu tư 185 tỷ
đồng. Dự kiến công trình sẽ hoạt động vào tháng 12/2013. Ngày hôm nay (5/9), tỉnh Cà
Mau cùng Công ty Chế biến Xuất khẩu gỗ Cà Mau chính thức khởi công xây dựng nhà
máy than viên đầu tiên của tỉnh. Nhà máy nằm tại xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà
Mau với tổng mức đầu tư 185 tỉ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoạt động vào tháng
12/2013. Khi hoàn thành, mỗi năm nhà máy sử dụng 150.000 tấn gỗ nguyên liệu các loại,
bao gồm cả lau sậy và phế phẩm rừng tràm. Sản phẩm của nhà máy là than viên
(khoảng 84.000 tấn/năm) và gỗ ghép thanh (10.000 tấn/năm).

Sau soát xét, lãi ròng hợp nhất 6 tháng đầu năm của BT6
tăng 26% lên hơn 4 tỷ đồng và cao gấp 4 lần cùng kỳ năm
trước. Kiểm toán đưa ra lưu ý trong năm 2012, BT6 kết
chuyển vào thu nhập khác số dư quỹ dự phòng trợ cấp thôi
việc chưa chi với số tiền 9.5 tỷ đồng. Việc hoàn nhập và
không xem xét trích lập thêm theo tiền lương thực tế trả
cho người lao động cuối năm trước làm cho nghĩa vụ nợ bị
thiếu và LNTT tăng khoảng 11.3 tỷ đồng. 

Vinaxuki vừa có văn bản gửi Thủ tướng, xin giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt từ 1/1/2014,
cho các dòng xe chiến lược do đơn vị này sản xuất. Cụ thể, Vinaxuki đề xuất Chính phủ
hỗ trợ một số chính sách giúp công ty tăng quy mô sản xuất các dòng ôtô chiến lược
gồm các loại xe 8 chỗ cho thị trường nông thôn, kinh doanh vận tải taxi,… và đẩy mạnh

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của ALP, các
khoản phải thu ngắn hạn khác tăng đột biến từ 45 tỷ đồng
tại thời điểm đầu năm lên 655 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú
ý là khoản phải thu của ông Nguyễn Hữu Việt với giá trị 538
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Trữ lượng và tài nguyên dự báo quặng titan khoảng 650 triệu tấn khoáng vật nặng, trữ
lượng và tài nguyên dự báo khu vực Bình Thuận khoảng 599 triệu tấn, chiếm 92% tổng
trữ lượng và tài nguyên quặng titan Việt Nam. Đó là nội dung trong quyết định của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử
dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030. Một trong những mục
tiêu cụ thể trong quy hoạch này đến năm 2015 là chuẩn bị đầu tư tổ hợp khai thác, chế
biến quặng titan quy mô lớn tại Bình Thuận. Tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính cho giai
đoạn quy hoạch đến năm 2030 khoảng 43.956 tỉ đồng (2.144 triệu USD).

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,930.87

Sẽ đầu tư tổ hợp khai thác titan tại Bình ThuậnĐường Kon Tum lên kế hoạch mua lại dự án trại bò
giống Zebu
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quá trình nội địa hóa các dòng sản phẩm của công ty. Ngoài ra, Vinaxuki đề nghị được
vay khoản vốn 250 tỷ đồng, với thời hạn tối thiểu 7 năm theo chương trình cơ khí trọng
điểm quốc gia, từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Cùng với đó, Vinaxuki xin được vay
vốn dài hạn hoặc hoãn nộp thuế từ tháng 10/2013 để tập trung vốn vào đầu tư nghiên
cứu, thiết kế, chuyển giao công nghệ, ...
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tỷ đồng và ông Nguyễn Tuấn Anh là 76 tỷ đồng. Khoản phải
thu ngắn hạn với 2 cá nhân này mới chỉ xuất hiện trong báo
cáo tài chính quý II/2013. Trong báo cáo công ty mẹ
Alphanam, khoản phải thu với ông Nguyễn Hữu Việt được
ghi là tiền bán cổ phiếu.

HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 6
tháng cuối năm 2013 với 125,55 tỷ đồng tổng doanh thu,
13,07 tỷ đồng LNTT, 9,87 tỷ đồng LNST. Công ty cũng
thống nhất chủ trương mua lại dự án trại bò giống Zebu tại
xã Pô cô-huyện Đăk Tô- Kon Tum của sở nông nghiệp và
phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum để mở rộng sản xuất.
Giao tổng giám đốc tiến hành các thru tục mua theo quy
định hiện hành. 
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BOJ giữ nguyên cam kết bơm hơn 600 tỷ USD/năm cho nền kinh tế
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USD lên sát 100 yên/USD trước cuộc họp của các ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) chưa có ý định tăng nới lỏng tiền tệ do kinh tế
nước này bắt đầu phục hồi. Kết thúc cuộc họp hôm nay 5/9, BOJ quyết định tiếp tục nới
lỏng tiền tệ, tăng gấp đôi cung tiền cho nền kinh tế với khoảng 60 nghìn tỷ yên (602 tỷ
USD) đến 70 nghìn tỷ yên trong vòng 2 năm tới để đạt mục tiêu lạm phát 2%. Cũng tại
cuộc họp, BOJ đã nâng đánh giá triển vọng kinh tế Nhật Bản và cho rằng nền kinh tế bắt
đầu phục hồi sau 15 năm rơi vào giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 của nước này
tăng mạnh nhất 5 năm khi giá nhiên liệu tăng.

Các ngân hàng trung ương từ Nhật Bản đến Anh sẽ duy trì nới lỏng tiền tệ trong khi Mỹ
sẽ rút dần, tạo điều kiện để USD tăng giá. Lúc 9h25’ sáng nay 5/9 theo giờ Tokyo, USD
giao dịch ở 99,77 yên/USD sau khi chạm 99,86 yên/USD hôm 3/9, cao nhất 6 tuần. USD
tăng 0,1% so với euro lên 1,3196 USD/EUR. Yên giao dịch ở 131,67 yên/EUR sau khi
giảm 1,5% trong tuần này. USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt sau các báo cáo
kinh tế khả quan của Mỹ - căn cứ để Fed giảm dần quy mô kích thích từ tháng này sau
cuộc họp vào ngày 17-18/9 tới đây.
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index tăng 6,12 điểm (+1,3%) lên 477,57 điểm. Thanh khoản chưa
có đột biến với tổng khối lượng giao dịch đạt 47,48 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 788,38 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn
10 triệu đơn vị, trị giá 197,26 tỷ đồng. FPT tiếp tục được thỏa thuận
1,29 triệu đơn vị, tổng giá trị hơn 59,42 tỷ đồng. Tuy nhiên, mã có giao
dịch thỏa thuận lớn nhất hôm nay là EIB khi có hơn 7,83 triệu cổ
phiếu, trị giá 119,82 tỷ đồng được sang tên. Trong phiên hôm qua,
cũng có hơn 7,08 triệu cổ phiếu EIB, tương đương giá trị 109,84 tỷ
đồng được chuyển nhượng trong phiên thỏa thuận. Sắc xanh chiếm
áp đảo so với mã giảm khi có tới 127 mã tăng và 60 mã giảm, trong đó
nhóm VN30, 3 mã EIB, KDC và SBT vẫn duy trì sắc đỏ, 7 mã đứng giá
và có tới 20 mã tăng giá. Đóng cửa, VN30-Index tăng 6,05 điểm
(+1,15%) lên 531,71 điểm. PVT vẫn duy trì vị trí đứng đầu về thanh
khoản trên sàn HOSE với hơn 5,64 triệu đơn vị được khớp lệnh. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài đã tích cực mua hơn với tổng khối
lượng mua vào 3,5 triệu đơn vị, trong đó VNM và PVT vẫn duy trì
lượng mua vào nhiều nhất đạt 402.110 đơn vị và 389.460 đơn vị..
Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 19 mã với tổng khối lượng
96.900 đơn vị và cũng bán ra 19 mã với khối lượng 112.540 đơn vị.
Trong đó, họ mua vào nhiều nhất EFI với 38.600 đơn vị, đồng thời bán
ra mạnh nhất DHL với 34.700 đơn vị.
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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HNX-Index tăng 0,42 điểm (+0,69%) lên mức 60,62 điểm nhưng khối
lượng giao dịch thấp chỉ đạt 16,49 triệu đơn vị, tương ứng trị giá hơn
122,15 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận chỉ đóng góp 2,27 tỷ
đồng. Với 15 mã tăng, 3 mã giảm là SCR, PV2, PVL, 10 mã đứng giá
và 2 mã không có giao dịch là TH1 và OCH, đóng cửa, HNX30-Index
tăng 1,52 điểm (+1,39%) lên 110,85 điểm. Trong đó, các mã tăng
mạnh như NTP tăng 1.000 đồng/CP, PGS tăng 600 đồng/Com PVE
tăng trần, SHB và KLS cùng tăng 200 đồng/CP, ACB và VND cùng
tăng 100 đồng/CP… còn ICG, IDJ, PVV, PVX, VCG, VGS… đứng giá
tham chiếu. Hai cổ phiếu ngân hàng đứng đầu về thanh khoản trên
sàn HNX gồm SHB với 4,22 triệu đơn vị, tăng 200 đồng (+3,08%) lên
6.500 đồng/CP và NVB với 2,06 triệu đơn vị khớp, giảm 200 đồng (-
2,28%) xuống 7.200 đồng/CP. Ngoài ra còn có SCR và PVX khớp trên
1 triệu đơn vị, lần lượt đạt 1,42 triệu đơn vị và 1,03 triệu đơn vị.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay mua vào giúp Vn-
Index tăng điểm ngoại mục. Đóng cửa, Vn-Index ghi
được 6.12 điểm lên 477.57 điểm. Giao dịch có phần
hưng phấn với độ rộng tăng điểm khá tốt nhưng thanh
khoản không thay đổi so với phiên trước khi giá trị khớp
lệnh chưa đạt 600 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu tăng điểm
tốt vẫn là BVH, VNM,…Kết thúc phiên bằng một cây
nến xanh thân dài với giá đóng cửa là mức cao nhất
trong ngày. Tuy nhiên MFI vẫn giảm mạnh cho thấy
dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên ghi
nhận sự phục hồi trở lại của RSI và STO. Đồng thời
MACD cũng tạm ngững đà giảm với đường tín hiệu cho
thấy thị trường đang tạm thời hình thành mặt bằng giá
mới. Dải Bollinger vẫn mở rộng xuống phía dưới là
điểm tiêu cực. Tạm thời ngưỡng 470 điểm vẫn có tác
dụng hỗ trợ đường giá. Ngưỡng cản trong đợt phục hồi
này là ngưỡng 490 điểm.
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457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Không ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ như sàn Hose,
nhưng giá tăng trên diện rộng đã tạo động lực tăng
điểm cho HNX-Index. Đóng cửa, chỉ số ngày tăng 0.42
điểm lên 60.62 điểm. Thanh khoản tăng đáng kể so với
phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp. Nhóm cổ phiếu
dẫn dắt xanh đỏ lẫn lộn nhưng vẫn là nhóm có thanh
khoản cao nhất. Đường giá vẫn mở xuống dưới cùng
dải Bollinger với độ dốc thoải dần cho thấy 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.
Đường STO đã phục hồi ra khỏi vùng quá bán vì vậy
cơ hội cho phục hồi kỹ thuật không còn. Bên cạnh đó
đường giá vẫn bám sát dải dưới của Bollinger với dải
này vẫn mở rộng xuống phía dưới thì đà giảm còn tiếp
tục. Ở thời điểm hiện tại, đường giá sẽ sớm tiến đến
ngưỡng hỗ trợ tiếp theo là 59 điểm.

65 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á tăng phiên thứ sáu liên tiếp tính tới phiên giao dịch ngày 5/9, đợt tăng dài nhất trong
vòng 9 tháng, sau khi các ngân hàng trung ương của Mỹ và Nhật Bản nhận định các nền kinh tế của họ tiếp
tục phục hồi. Lúc 13h10 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,3% lên
133,57 điểm. Khoảng 2 mã cổ phiếu tăng thì có 1 mã giảm giá. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ngân hàng
trung ương Nhật Bản hôm nay quyết định duy trì kế hoạch tăng lượng tiền cơ sở thêm 70 nghìn tỷ Yên (702 tỷ
USD)/năm, trong khi nâng đánh giá về nền kinh tế và hoạt động đầu tư cơ bản của nước này. Còn hôm qua,
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói chi tiêu cho ô tô và nhà ở của người dân Mỹ giúp nền kinh tế duy trì mức độ tăng
trưởng từ mức ‘khiêm tốn đến vừa phải” trong giai đoạn từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 8, ngay cả khi chi phí
vay tăng lên. Tâm lý lạc quan về sự cải thiện của 2 trong số 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới này giúp hỗ trợ thị
trường hôm nay. Cổ phiếu của Honda Motor Co. tăng 2,3%, dẫn đầu cổ phiếu ngành xe hơi Nhật Bản, sau khi
các hãng chế tạo ô tô Châu Á ghi nhận một tháng tốt nhất từ trước đến nay về doanh số bán xe tại Mỹ. Cổ
phiếu các công ty vận tải biển trên thị trường Hồng Kông và Tokyo đều tăng khi giá cược vận tải đạt mức cao
nhất trong 21 tháng. Cổ phiếu của BHP Billiton Ltd., công ty khai khoáng lớn nhất thế giới, giảm 0,7% sau khi
giá cá kim loại giảm phiên thứ sáu trong vòng 7 phiên trên thị trường Luân Đôn.
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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
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.

Vn-Index vẫn giữ được trên ngưỡng hỗ trợ 470 điểm khiến xu thế tạm thời bớt xấu. Tuy nhiên rủi ro cho giảm
điểm còn cao, vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng đứng ngoài thị trường. Ngưỡng cản 495 điểm vẫn là ngưỡng
cản cứng ở thời điểm này. Theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số
tiếp cận ngưỡng kháng cự trên. 

Sau 2 phiên lình xình giảm nhẹ trước đó, phiên hôm nay cả 2 chỉ số đều đóng cửa với sắc xanh, tiêu biểu vẫn
là chỉ số Vn-Index phục hồi mạnh đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày lên 477.57 điểm. Tuy nhiên thanh
khoản chỉ phục hồi nhẹ trên 2 sàn, và đây là mức thanh khoản thấp chưa làm thay đổi xu thế hiện tại.

Trang 4

Ngưỡng 470 điểm đã có tác dụng nâng đỡ chỉ số khá tốt trong 4 phiên trở lại đây. Sự quay trở lại của khối
ngoại đã giúp lực cầu tăng rõ rệt. Nhóm cổ phiếu được khối ngoại mua vào vẫn là VNM, GAS, CSM, DRC,
DPM, HSG. Tính chung HSX nhận được mức vốn ròng là 72,6 tỷ đồng, một mức giao dịch khá cao, gấp 2,7
lần hôm qua và, rất bất ngờ, là mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2013. Tuy nhiên cũng không vội mừng, vì
trong số này có tới 56 tỷ đồng thuộc về VNM. Nếu VNM bị dừng mua thì con số có thể giảm nhanh. HNX cũng
có chuyển biến tốt về giá tương tự HSX, nhưng thanh khoản cũng không có gì đặc sắc. Sàn này khớp thêm
64,6 tỷ đồng, tăng 37% so với phiên trước. Thực ra con số này cũng là được công thêm giao dịch đột biến ở
NVB, khoảng 14,8 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại giao dịch không tăng bao nhiêu so với hôm qua. HNX-Index
chốt phiên tăng 0,7% và HNX30-Index tăng 1,39%. Hai tuần tới là thời gian quỹ Market Vector cơ cấu lại danh
mục và những cổ phiếu được kỳ vọng tăng tỷ trọng sẽ thu hút cầu trong phiên tới. Tuy nhiên cũng không loại
trừ khả năng quỹ này sẽ bỏ bớt một số mã. Phiên giao dịch hôm nay chưa nói lên điều gì chỉ là phản ứng tiết
cung sau chuỗi ngày giảm điểm và thị trường đang tìm mặt bằng giá mới.

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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