
Hà Nội hiện có 8 KCN với tổng diện tích xấp xỉ 1.400 ha. Trong đó, tổng diện tích cho
thuê chiếm khoảng 45%. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hà Nội đã thu hút thêm 150 dự
án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 447,4 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ 2012.
Nhưng điều đáng nói là chỉ có 59,3 triệu USD đầu tư tại các KCN, khu chế xuất (KCX),
bằng 39,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó, số vốn tập trung ngoài KCN - KCX đạt 131,5
triệu USD, tăng 67,3% so với cùng kỳ. Theo các chuyên gia, lượng vốn vào các KCN tại
Hà Nội sẽ nhiều hơn nếu những “hạt sạn” trong điều hành của một số sở, ngành, địa
phương; cũng như phí “bôi trơn” không làm mất cơ hội thu hút đầu tư của Hà Nội.

6 tháng đầu năm 2013 LGL với mức lỗ 43.67 tỷ đồng, tăng
gần gấp 5 lần so với mức lỗ 9 tỷ đồng trong báo cáo tự
lập. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch quá lớn
này là do chi phí tài chính 6 tháng sau soát xét ở mức
45.91 tỷ đồng, tăng 2.7 lần so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với sự gia tăng ở chi phí quản lý doanh nghiệp, LGL
chấp nhận lỗ ròng 43.67 tỷ đồng, chênh lệch quá lớn so
với con số tự lập của công ty.

Cửu Long CIPM và Liên danh GS Engineering & Construction và Hanshin Engineering &
Construction Co., Ltd đã ký hợp đồng xây dựng cầu Vàm Cống - dự án thành phần 3
thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mekong. Dự án xây dựng cầu Vàm
Cống là một trong những dự án quan trọng của ngành giao thông nhằm hoàn thành từng

VNH công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2013 với
kết quả lỗ gần 8 tỷ đồng, giảm gần 210 triệu đồng so với
trước soát xét. Khoản lỗ của công ty giảm chủ yếu do mức
giá vốn hàng bán sau soát xét giảm từ gần 22.2 tỷ đồng

Học phí năm học 2013-2014 tại TP.HCM tăng trung bình 2-6 lần. TP tiếp tục quy định
không thu tiền cơ sở vật chất, tiền vệ sinh từ mầm non đến phổ thông. Ngày 5-9, liên sở
GD&ĐT và Tài chính đã có hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác của
các cơ sở GD&ĐT công lập từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015 của ngành
GD&ĐT TP.HCM. Theo đó, học phí năm học 2013-2014 tăng trung bình 2-6 lần và năm
học 2014-2015 tăng trung bình 3-8,5 lần so với mức học phí hiện nay. Đối với khoản thu
học phí, các trường được thu định kỳ hằng tháng; nếu HS-SV tự nguyện, nhà trường có
thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

TPHCM: Học phí tăng trung bình từ 2-6 lần

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Khu công nghiệp Hà Nội: Thu hút FDI “kẹt” ở cơ chếSD5 đã thoái hết 30.66% vốn tại S55

Liên danh Hàn Quốc sẽ xây cầu Vàm Cống 271 triệu USD

LGL: Công ty mẹ tăng lỗ gấp 5 lần, lên 44 tỷ sau soát
xét

VNH: Sau soát xét giảm lỗ gần 210 triệu đồng

Từ ngày 26/08 đến 30/08, CTCP Sông Đà 5 (HNX: SD5) -
tổ chức có liên quan đến ông Vũ Khắc Tiệp - Chủ tịch
HĐQT CTCP Sông Đà 505 (HNX: S55) vừa thông báo đã
bán hết 763,460 cp, tương đương 30.66% vốn còn lại.
Theo đó, SD5 đã hoàn thành việc thoái hết vốn tại S55
theo chủ trương tái cấu trúc của Tổng CT Sông Đà. Được
biết, ông Vũ Khắc Tiệp đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại
cả 2 Công ty SD5 và S55.
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Trung Quốc siết chặt cho vay đã khiến các nhà phân tích tại JPMorgan và Societe
Generale phải lên tiếng cảnh báo kinh tế nước này sẽ yếu đi. Các khoản vay mới tại
Trung Quốc được dự đoán thay đổi không đáng kể trong tháng 8 với khoảng 116 tỷ
USD, Bloomberg cho biết. Trong khi đó, tổng tài chính - công cụ đo tín dụng rộng nhất
tại Trung Quốc có thể dao động từ 900 - 1.070 tỷ nhân dân tệ tháng 8. Con số này thấp
hơn nhiều trung bình ba tháng đầu năm với 2.060 tỷ nhân dân tệ. Tháng 7, tổng tài
chính tại Trung Quốc còn xuống thấp nhất 21 tháng với chỉ hơn 800 tỷ nhân dân tệ.

Lúc 10h20 sáng nay 6/9 theo giờ Tokyo, USD giao dịch ở 1,3123 USD/EUR. Trong tuần
này, USD tăng 0,8% so với euro. USD giao dịch ở 99,79 yên/USD, tăng 1,7% so với yên
kể từ đầu tuần. Yên tăng 0,3% so với euro oleen 130,95 yên/EUR. USD hướng đến tuần
tăng thứ hai liên tiếp so với các đồng tiền chủ chốt sau một loạt báo kinh tế khả quan
của Mỹ. Theo Bộ lao động Mỹ, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần
qua giảm mạnh hơn dự báo, các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động, hạn
chế sa thải cho thấy thị trường việc làm tiếp tục phụ hồi.
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Thêm nhiều doanh nghiệp dệt may ký đơn hàng xuất khẩu đến hết 2013PVS: Sau soát xét, lãi ròng tăng thêm 55 tỷ đồng
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bước kết nối khu vực phía Tây của Đồng bằng sông Cửu Long, tạo thành tuyến trục dọc
thứ hai hỗ trợ cho Quốc lộ 1A hiện đang trở nên quá tải. Cầu có quy mô xây dựng với 4
làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư
271,58 triệu USD (5.687 tỷ đồng), được sử dụng nguồn vốn ODA ưu đãi của Chính phủ
Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

g g g g ỷ g
xuống còn gần 21.6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu
khác cũng thay đổi nên mức giảm lỗ của công ty chỉ còn
gần 210 triệu đồng. Được biết, trước soát xét công ty đạt
16.3 tỷ đồng doanh thu thuần nhưng lợi nhuận sau thuế
âm gần 8.2 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2013 PVS lãi ròng 542.2 tỷ đồng, tăng
hơn 55 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán. Sau soát
xét, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng thêm 363 tỷ
đồng, đạt tại 11,625 tỷ đồng. Giá vốn theo đó cũng tăng
hơn 330 tỷ khi ở mức 10,607 tỷ đồng. Ngoài ra, những
thay đổi ở các chỉ tiêu như doanh thu tài chính, chi phí tài
chính hay chi phí quản lý sau kiểm toán đã làm cho lãi
ròng của PVS tăng thêm 55 tỷ đồng, đạt tại 542.2 tỷ 
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+23.25

Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 11,5 tỷ USD, tăng 17,3% so với
cùng kỳ. Trong tháng 8, một số DN đã ký đơn hàng xuất khẩu đến hết năm. Tuy nhiên,
ngay tại thị trường nội địa, sản phẩm dệt may của Việt Nam hiện đang cạnh tranh gay
gắt với sản phẩm dệt may của một số nước lân cận và một số quốc gia mới nổi trong
ngành. Mặt khác, ngành dệt may hiện nay chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, thiếu
đầu tư vào phân khúc sợi - dệt - nhuộm - hoàn tất nên 8 tháng so với cùng kỳ, sản xuất
vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 192,1 triệu m2, giảm 2,5%; sản xuất vải dệt từ sợi tổng
hợp và sợi nhân tạo ước đạt 452,5 triệu m2, giảm 7,5%. 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

2,5
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VN-Index tăng 2,46 điểm (+0,52%) lên 480,03 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt gần 46,7 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.266,55 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 12 đơn vị, trị giá 489,1 tỷ
đồng. Toàn sàn có 116 mã tăng, 70 mã giảm và 75 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 21 mã tăng, 6 mã đứng giá, 3 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index tăng 3,09 điểm (+0,58%), lên 534,8 điểm. Trong phiên
chiều, đà tăng của MSN và GAS giúp thị trường duy trì đà tăng vững.
Cụ thể, cả hai mã này cùng tăng 500 đồng/cp. Bên cạnh đó, những
trụ đỡ chính của sàn cũng duy trì đà tăng như VIC tăng 1.500 đồng;
VCB tăng 400 đồng; Đặc biệt, trong nhóm Vn30, CII tăng trần với
lượng dư mua trần gần 2 triệu đơn vị, khối lượng khớp được đạt gần
450.000 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Không giống HOSE lội ngược dòng thành công, HNX vẫn chìm trong
sắc đỏ trong suốt phiên giao dịch chiều. Kết thúc phiên chiều, chỉ số
HNX-Index giảm 0,17 điểm (-0,28%), xuống 60,45 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch 19,78 triệu đơn vị, tương đương trị giá 132,34 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,4 triệu cổ phiếu, trị giá
29,43 tỷ đồng (XMC thỏa thuận gần 2 triệu đơn vị, trị giá 12,7 tỷ
đồng). Trong nhóm HNX30, có 4 mã tăng điểm, 12 đứng giá và 11 mã
giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,54 điểm (-0,49%) xuống
110,31 điểm. ACB tăng nhẹ 100 đồng/cp, không đủ lực giúp HNX
tăng điểm trở lại. Ngoài SCR và SHB có khối lượng khớp được lớn,
lần lượt đạt 3,74 triệu và 3 triệu đơn vị, trên sàn HNX không có mã
nào đạt khối lượng 1 triệu đơn vị.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã với tổng khối
lượng đạt 14,45 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu VNM đạt 385.000 đơn vị. Trên HNX, khối ngoại mua vào 31 mã
với khối lượng đạt 654.900 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVS đạt 273.900 đơn vị, đồng thời bán ra 16 mã với khối
lượng 373.200 cổ phiếu. PVS cũng là mã bị khối khoái bán ra mạnh
nhất, đạt 200.000 đơn vị.

654.900

60,45



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chuyển biến theo xu hướng tích cực hơn về cuối
phiên. Đóng cửa, Vn-Index ghi được 2.46 điểm lên
480.03 điểm. Ngưỡng 480 điểm đã được tái lập. Giá trị
giao dịch đạt hơn 1260 tỷ trong đó giá trị thỏa thuận
đạt gần 600 tỷ đồng, FPT được thỏa thuận tới hơn 450
tỷ đồng. Phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp đã giúp chỉ báo
MACD co hẹp khoảng cách với đường tín hiệu là điểm
tích cực cho thị trường ở thời điểm này. Bên cạnh đó
chỉ số STO và RSI cũng tiếp tục phục hồi mạnh giúp
thị trường tạm ngưng đà giảm. Tuy nhiên MFI vẫn lao
dốc đang đi vào vùng quá bán cho thấy dòng tiền tiếp
tục rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger vẫn trong xu
hướng mở rộng xuống phía dưới mở đường cho xu
thế giảm điểm. 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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Vẫn dao động ở nửa dưới của dải Bollinger và bám sát
dải dưới của Bollinger, HNX-Index vẫn loanh quanh
ngưỡng 60 điểm, đóng cửa để mất 0.17 điểm, HNX-
Index xuống 60.45 điểm. Thanh khoản vẫn không thay
đổi khi giá trị giao dịch loanh quanh 100 tỷ đồng. Chưa
có tín hiệu mới cho xu thế hiện tại trên sàn này.
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

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

457 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán Châu Á giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 6/9, chấm dứt đợt tăng dài nhất trong vòng 9
tháng, khi nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ. Lúc 10h41 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán
MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 133,08 điểm, nhưng vẫn tăng 2,3% kể từ đầu tuần, hướng
tới tuần tăng nhiều nhất kể từ tháng 7. Theo giới phân tích, thị trường giảm nhẹ khi nhà đầu tư đang chờ báo
cáo việc làm tháng 8 của Mỹ, được công bố sau đó trong ngày, với dự đoán tình hình việc làm của Mỹ sẽ tiếp
tục có sự cải thiện và dẫn đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm kích thích. Cổ phiếu của Sumitomo
Realty & Development Co. giảm 2% khi cổ phiếu của các công ty bất động sản Nhật Bản lùi lại trước khi có
quyết định liệu Tokyo có đăng cai Olympics 2020. Cổ phiếu của SoftBank Corp giảm 2,2% sau khi đối thủ NTT
DoCoMo Inc., nhà mạng viễn thông lớn nhất Nhật Bản, nói hãng đang tiến gần tới một thỏa thuận bán điện
thoại IPhone cho hãng Apple Inc của Mỹ. Cổ phiếu của công ty xi măng BBMG Corp tăng 3,2% trên thị trường
Hồng Kông sau một thông báo về bán cổ phần.

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.

Kết thúc một tuần khá tốt đẹp với Vn-Index khi chỉ số này đóng cửa ở mức cao hơn đầu tuần, tuy với 2 phiên
tăng và 2 phiên giảm nhưng chỉ số này đã chinh phục ngưỡng 480 điểm trong khi giá đóng cửa của cuối tuần
trước là 472.7 điểm. Bên sàn HNX thì diễn biến trái ngược và vẫn ủng hộ xu thế giảm điểm.
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Tuần giao dịch này là tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9 với 4 phiên giao dịch sụt giảm thanh khoản so với
tuần trước đó. Sự phục hồi trên sàn Hose vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VNM, GAS, BVH, VIC,
MSN…khi mà nhóm này cũng là nguyên nhân làm chỉ số sụt giảm mạnh trong 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, mặt
bằng giá mới đang hình thành với mặt bằng chung là thấp hơn. Tuy mức giảm không nhiều nhưng sự sụt
giảm từ phía cầu mang đến lo ngại về xu thế trong thời gian tới. Hai phiên phục hồi gần đây chưa mở ra xu
thế tích cực hơn khi ngưỡng kháng cự 495 điểm đang ở trước mắt và được đánh giá là ngưỡng kháng cự khó
vượt tại thời điểm này. Đồng thời dải Bollinger tiếp tục mở rộng xuống phía dưới không có tác dụng nâng đỡ
đường giá. Thời điểm này, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đã được công bố gần hết, vì vậy thông
tin này đã được phản ánh hết vào giá trong thời gian vừa qua. Thông tin vĩ mô trong nước ở thời điểm này
không có gì nổi bật và ảnh hưởng tới thị trường: CPI sẽ không có sự thay đổi lớn ở tháng này, GDP quý này
hy vọng sẽ có sự cải thiện nhẹ. Kinh tế thế giới nổi cộm vẫn là chiến tranh Syria và việc cắt giảm gói kích thích
kinh tế của Feb đang tới gần.

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. �

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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