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Lợi nhuận tháng 8 ước đạt 22 tỷ đồng, lợi nhuận luỹ kế 8
tháng đạt 222 tỷ đồng (44,34%). Tổng số cán bộ công
nhân toàn công ty hiện có 5.880 người, tổng tiền lương
trong tháng ước thực hiện gần 42 tỷ đồng, lương bình
quân trong tháng đạt 6,99 triệu đồng/người. Luỹ kế 8 tháng
tổng tiền lương thực hiện 267,43 tỷ đồng, lương bình quân
5,68 tỷ đồng, bổi dưỡng bằng hiện vật 12,27 tỷ đồng và
tiền ăn giữa ca 17,64 tỷ đồng.
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Mặc dù phải chống chọi với tình hình suy giảm kinh tế kéo dài, nhưng cả 4 ngành công
nghiệp trọng yếu trên địa bàn TPHCM vẫn tăng dần tỷ trọng, đồng thời nâng cao chất
lượng ngang tầm quốc tế và góp phần bình ổn thị trường. Bình quân 2 năm 2011-2012,
ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn đạt mức tăng trưởng 13,4%; Giá trị sản xuất
ngành hóa chất tăng 8,8%; ngành điện tử - công nghệ thông tin thành phố chiếm lĩnh
trên 27% thị trường cả nước; ngành công nghiệp chế biến tinh lương thực, thực phẩm -
một trong những ngành công nghiệp chủ lực, chiếm hơn 22% giá trị sản xuất trước đây
phần lớn là gia công, sơ chế sản phẩm.

TPHCM phát triển 4 ngành CN trọng yếu: Nâng chất ngang tầm quốc tế

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Năm 2014, phấn đấu tăng trưởng GDP 5,8%, lạm phát 7%Cao Su Phước Hòa dành 267 tỷ đồng chi lương nhân
viên 8 tháng

Việt Nam – Hàn Quốc: Thâm hụt thương mại tiếp tục tăng và ở mức cao

PVS: Lợi nhuận sau soát xét tăng 56 tỷ đồng, 6 tháng
hoàn thành 75% kế hoạch 2013

Kinh Bắc: LG được phép đầu tư dự án 1,5 tỷ USD tại
KCN Tràng Duệ

Trên cơ sở tình hình thực hiện tháng 8 và 8 tháng đầu năm, ước thực hiện 9 tháng đầu
năm và cả năm 2013; dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, một số chỉ tiêu kế
hoạch chủ yếu của năm 2014 cần phấn đấu đạt mức tăng tổng sản phẩm trong nước
(GDP) khoảng 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%; tổng kim ngạch xuất khẩu
tăng khoảng 10 % so với năm 2013. Bên cạnh đó, điều chỉnh bội chi ngân sách ở mức
hợp lý, kết hợp rà soát, tính toán mức độ an toàn nợ công, nợ Chính phủ để báo cáo
Quốc hội cho phép phát hành thêm trái phiếu Chính phủ so với tổng mức đã được phê
duyệt trong giai đoạn 2011 - 2015 để thực hiện một số mục tiêu cụ thể...

6 tháng đầu năm PVS lãi ròng 593 tỷ đồng, trong đó 542,2
tỷ đồng là khoản lợi nhuận cho cổ đông công ty mẹ, tăng
55,6 tỷ đồng so với báo cáo trước soát xét. Sau 6 tháng
PVS đã hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Công
ty có các khoản cam kết thuê tàu hoạt động, thuê đất tại
Vũng Tàu với mục đích làm văn phòng, thuê tài sản với
mục đích kinh doanh khách sạn....không hủy ngang với số
tiền thuê đạt 2.198 tỷ

sau 20 năm hợp tác giao thương, Việt Nam vẫn là nước nhập siêu từ Hàn Quốc. Năm
2012, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam – Hàn Quốc đạt 21,1 tỷ USD,

Ngày 6/9/2013, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng đã
chính thức cấp giấy chứng nhận đầu tư cho LGE. Theo đó,

NHẬN ĐỊNH  

-14.98

3,660.01

6,524.71

Nikkei 225

22,750.65

2,212.52

+129.43

Từ tháng 9 này, ngành điện Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm đối với toàn bộ khách hàng
mua điện tại Công ty Điện lực Hoàn Kiếm và Công ty Điện lực Cầu Giấy. Khách hàng
nhận hoá đơn điện tử bằng cách vào cổng thông tin chăm sóc khách hàng hoặc nhận
qua email. Cụ thể trong trong tháng 9, đối với khách hàng thanh toán tiền điện tại nhà,
nhân viên thu tiền điện sẽ gửi trực tiếp hóa đơn dạng giấy kèm theo Biên nhận thanh
toán tiền điện được in trực tiếp từ thiết bị điện tử cầm tay (máy P.O.S). Đối với khách
hàng thanh toán tiền điện tại trụ sở Công ty Điện lực, sẽ nhận hóa đơn dạng giấy kèm
theo Phiếu thu.

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 14,922.50

Hà Nội thí điểm thu tiền điện qua hóa đơn điện tửPHR: Lợi nhuận tháng 8 đạt 22 tỷ đồng

, g gạ ập ệ Q ạ , ỷ ,
trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt gần 5,6 tỷ USD, và nhập khẩu của Hàn
Quốc hơn 15,5 tỷ USD, tương đương Việt Nam đã nhập siêu gần 10 tỷ USD. Thâm hụt
thương mại giữa Việt Nam – Hàn Quốc năm 2013 có thể ở mức cao hơn năm 2012, bởi
7 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu từ Hàn Quốc xấp xỉ 8 tỷ USD. Việt Nam đang là
nước gia công các mặt hàng có hàm lượng “công nghệ” cao; hàng dệt may cho phía
Hàn Quốc. 2 nhóm mặt hàng này chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu hàng nhập khẩu
của Việt Nam. 

p g y g ậ ,
LGE Việt Nam Hải Phòng sẽ được hưởng những ưu đãi
đối với dự án thực hiện trong khu kinh tế. Đây là dự án đầu
tư quy mô lớn của LGE vào Việt Nam. Từ đầu năm 2013,
LGE đã ký thỏa thuận hợp đồng thuê lại đất với diện tích
hơn 40ha tại khu Tràng Duệ thuộc khu kinh tế Đình Vũ -
Cát Hải, hiện là dự án của Kinh Bắc. Dự án tổ hợp của
LGE có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD.

trong tháng 8/2013, PHR giao bán 2,980 tấn mủ thành
phẩm với giá bán bình quân 49.04 triệu đồng/tấn, doanh
thu 146 tỷ đồng. Lợi nhuận trong kỳ của công ty ước đạt 22
tỷ đồng. Lũy kế tiêu thụ 8 tháng đầu năm 2013 của PHR
đạt 16,727 tấn thành phẩm, giá bán bình quân 56.68 triệu
đồng/tấn và doanh thu thành phẩm đạt 948 tỷ đồng. Lợi
nhuận lũy kế của công ty đạt 221.7 tỷ đồng, tương đương
44% kế hoạch năm.
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Nhật Bản tăng trưởng GDP quý II mạnh hơn dự báo

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của nước này tăng
2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức 2,7% trong tháng 7. Chỉ số giá
sản xuất cũng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước sau khi giảm 2,3% trong tháng 7.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc vẫn nỗ lực để duy trì lạm phát giá tiêu dùng
không quá 3,5% trong năm nay. Lạm phát ở mức thấp có thể cho phép Trung Quốc cân
nhắc nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi kinh tế nước
này tăng trưởng chậm nhất 13 năm.

tăng trưởng GDP quý II của nước này đạt 3,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo
3,5% của các chuyên gia, và cao hơn con số ước tính ban đầu 2,6% đưa ra hồi tháng 8.
So với quý I, tăng trưởng GDP quý II của Nhật Bản đạt 0,9%, cao hơn ước tính 0,6%
ban đầu. Ngay sau khi Nhật Bản công bố số liệu, chỉ số Nikkei tăng tới 3,5% trong khi
USD vẫn ở quanh mức gần 100 yên/USD. Tăng trưởng GDP mạnh hơn dự báo có thể là
điều kiện để thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe theo đuổi kế hoạch tăng gấp đôi thuế tiêu
thụ từ năm tới. 

(Cập nhật 17h25 ngày09/09/2013) Trang 1
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

470.16

802.8

172

54,930,194

44

THỨ BA
10/09/2013

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

-9.87
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VN-Index giảm 9,87 điểm (-2,06%) xuống 470,16 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 54,37 triệu đơn vị, tương đương giá trị 754,65 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 15,76 đơn vị, trị giá 247,83 tỷ
đồng. Toàn sàn có 44 mã tăng, 172 mã giảm và 52 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30, cả 30 mã cổ phiếu đều giảm điểm, khiến chỉ số
VN30-Index giảm mạnh 10,63 điểm (-1,99%), xuống 524,17 điểm. Với
sắc đỏ bao chùm toàn sàn, thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh,
gần 37%, từ mức trên 1.200 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước, về
mức 754 tỷ đồng. PVT không được vào danh mục của FTSE cũng
giảm sàn, với trắng lệnh ở bên mua, dư bán sàn trên 130.000 đơn vị.
Cổ phiếu này cũng là mã có thanh khoản tốt nhất sàn, với gần 3,6
triệu đơn vị khớp được.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 68 mã với tổng khối
lượng đạt 2,1 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu HPG đạt 208.490 đơn vị.. Trên HNX, khối ngoại mua vào 27 mã
với khối lượng đạt 451.800 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
cổ phiếu PVS đạt 359.100 đơn vị, đồng thời bán ra 10 mã với khối
lượng 298.200 cổ phiếu. PVS cũng là mã bị khối khoái bán ra mạnh
nhất, đạt 200.000 đơn vị.

451,800 

59.67

2,394,160 298,200 

2,105,090 

BÁN

Trang 2

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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44
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SÀN HCM

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

MUA 

HNX-Index giảm 0,79 điểm (-1,3%), xuống 59,67 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch 19,15 triệu đơn vị, tương đương trị giá 126,89 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,7 triệu cổ phiếu, trị giá
12,43 tỷ đồng. Giao dịch ảm đạm là diễn biến chủ đạo trong phiên
chiều của sàn HNX, các mã đầu cơ đều chìm trong đà giảm. Cụ thể,
VND, SCR giảm 300 đồng/cp, giảm tương ứng 3,79% và 5,77%;
SHS; PVX, KLS giảm 200 đồng; ACB, SHB giảm 100 đồng; PV2 giảm
sàn , với lượng dư mua sàn trên 40.000 đơn vị. SCR là mã có khối
lượng giao dịch lớn nhất, đạt 3,8 triệu đơn vị. Tiếp đến là SHB đạt
1,68 triệu đơn vị; PVX đạt 1,46 triệu đơn vị.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Chính thức kết thúc nhịp phục hồi kỹ thuật. Chiến tranh
tại Syria sắp nổ ra là nguyên nhân đà bán mạnh hôm
nay. Đóng cửa phiên đầu tuần, VN-Index để mất tới
9.87 điểm, tương đương 2.06%, đứng tại 470.16 điểm.
Đây là mức thấp nhất trong ngày. Tạm thời ngưỡng
470 điểm chưa bị xuyên thủng nhưng cây nến đỏ thân
dài với bóng nến dài cho tín hiệu khá xấu về thị
trường. Thị trường giảm điểm mà thanh khoản sụt
giảm mạnh theo là tín hiệu xấu. Giá trị khớp lệnh phiên
nay chỉ đạt hơn 550 tỷ đồng. Dải Bollinger tiếp tục mở
rộng xuống phía dưới với độ dốc ngày càng lớn. Cùng
với đó đường MA(50) đồng thuận cùng dải giữa của
Bollinger cũng dốc dần xuống dưới mở đường cho xu
thế giảm điểm. MACD tuy chưa gia tăng khoảng cách
với đường tín hiệu nhưng vẫn nằm phía dưới đường
này, cùng với STO cũng đang ngấp nghé vùng quá
mua thì áp lực bán càng mạnh hơn. Trong phiên tới
nếu ngưỡng 470 điểm không giữ vững thì đường giá
sẽ tiến tới ngưỡng thấp hơn với 440 điểm là ngưỡng
kỳ vọng phục hồi kỹ thuật.
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457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Mở cửa phiên đầu tuần với cây nến đỏ bóng nến dài,
HNX-Index để mất 0.79 điểm xuống 59.67 điểm,
ngưỡng 60 điểm đã bị để mất một cách dễ dàng. Và
theo như phân tích trước đây của chúng tôi thì đây
cũng không phải là ngưỡng hỗ trợ tốt cho đường giá.
Thanh khoản không cải thiện là điểm tiêu cực cho thị
trường, giá trị khớp lệnh vẫn chỉ loanh quanh ngưỡng
100 tỷ đồng. Đường giá vẫn bám sát dải dưới của
Bollinger cùng với việc mở rộng xuống phía dưới của
dải này thì xu thế giảm điểm chưa dừng lại. Bên cạnh
đó là việc tiếp tục xu thế giảm của MACD và RSI vẫn
tiếp tục ủng hộ xu thế hiện tại của thị trường. Ở thời
điểm này, với giao dịch khá yếu trên cả 2 sàn thì nhịp
phục hồi của HNX vẫn phụ thuộc khá nhiều vào giao
dịch trên Hose, chúng tôi kỳ vọng có nhịp phục hồi kỹ
thuật của HNX-Index tại ngưỡng 59 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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67 điểm

Yếu

59 điểm

515 điểm

Mạnh

Trang 3

Trung bình 57 điểm

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

55 điểm

63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Thị trường đón nhận hàng loạt tin khả quan: Tokyo vừa giành quyền đăng cai Olypic 2020, xuất khẩu Trung
Quốc vượt kỳ vọng và Australia có chính phủ mới. Lúc 4h22 chiều nay, giờ Hong Kong, chỉ số chứng khoán
MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,4% lên 135,56 điểm. Đây là phiên thứ 8 liên tiếp chứng khoán châu Á
tăng điểm, mạch tăng dài nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng vọt 2,2% lên cao
nhất 1 tháng qua. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản vừa giành quyền đăng cai Olympic 2020 sẽ hỗ trợ mạnh ngành
xây dựng và du lịch nước này, đẩy giá chứng khoán các ngành này tăng mạnh đồng thời thúc đẩy niềm tin
tiêu dùng Nhật Bản. Điều này cũng nằm trong kế hoạch phục hồi nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này của thủ
tướng Shinzo Abe. Chỉ số Topix tăng tổng cộng 36% từ đầu năm đến nay trong bối cảnh triển vọng thủ tướng
và ngân hàng trung ương nước này sẽ đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát nhờ kích thích và cải
cách kinh tế. Chứng khoán Nhật Bản tăng còn nhờ báo cáo hô nay cho biết tăng trưởng kinh tế quý II sửa đổi
là 3,8%, tăng so với mức 2,6% ước tính trước đó. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 1%. Hang Seng của
Hong Kong tăng 0,6%. Đáng chú ý, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng tới 3,4% nhờ các số liệu
kinh tế khả quan. Lạm phát Trung Quốc tháng 8 thấp hơn mục tiêu, giá sản xuất cũng giảm xuống thấp nhất 6
tháng. Tổng cục Thống kê Trung Quốc vừa cho biết, xuất khẩu tháng 8 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái,
cao hơn dự báo tăng 5,5% của các chuyên gia và cao hơn con số của tháng 7 tăng 5,1%. Liên minh đảng Tự
do - Quốc gia của ông Tony Abbott đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chính phủ của Australia và có
mức đa số trong quốc hội lớn nhất ít nhất từ năm 2004. Chính phủ mới cam kết xóa bỏ giá carbon và thuế
khai khoáng. Điều này cũng hỗ trợ triển vọng kinh tế chứng khoán Australia và khu vực phát triển.
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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.

Xu thế giảm điểm vẫn đang hiện hữu và nhà đầu tư đã lựa chọn bán dần danh mục trong những phiên tăng
điểm tuần trước vẫn nên đứng ngoài thị trường. Thị trường vẫn chưa thể sớm tìm thấy điểm cân bằng. Và nếu
Vn-Index để mất 470 điểm thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số sẽ là 440 điểm với với HNX-Index ngưỡng
59 điểm sớm được tiếp cận trong phiên tới. �

Áp lực bán gia tăng mạnh khi chiến tranh tại Syria đang tới gần và việc sớm kết thúc gói kích thích QE3 của
Feb được dự báo sẽ được giảm dần và kết thúc trong đầu năm tới. Sau những phiên phục hồi nhẹ bằng
những cây nến xanh nhỏ thì phiên nay cây nến đỏ với bóng nến dài đã hoàn toàn che 4 cây nến trước đó cho 

Đóng cửa, Vn-Inex tiến sát đến ngưỡng 470 điểm, để mất tới 2.06% xuống 470.16 điểm. HNX-Index để mất
mốc hỗ trợ 60 điểm xuống 59.67 điểm. Thanh khoản sụt giảm trên 2 sàn cho thấy lực cầu chưa quay lại thị
trường và còn khá yếu. Việc bán mạnh ở phiên nay không phải là điều bất ngờ với nhà đầu tư, tuy nhiên điểm
khá ngạc nhiên là không có dấu hiệu bán mạnh từ khối ngoại. Thông thường ở những lần trước, lực bán
thường xuất phát từ khối ngoại đầu tiên sau mới lan tỏa sang nhà đầu tư trong nước. Ở tuần trước, FTSE đã
công bố kết quả đánh giá lại của hai bộ chỉ số, FTSE Vietnam All-Share Index và FTSE Vietnam Index. Trong
đó FTSE Vietnam Index là đáng chú ý nhất do đây là chỉ số chuẩn của quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF do
Deutsche Bank quản lý. Trong khi đó, với bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi những tín hiệu
tích cực cùng với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thu hẹp và dừng chương trình nới lỏng định
lượng(QE), việc dòng vốn tiếp tục chuyển dịch ra khỏi các thị trường biên và mới nổi, trong đó có Việt Nam,
vẫn là rủi ro lớn cần phải cân nhắc. Nói cách khác, các quỹ ETF vẫn đang đứng trước nguy cơ rút vốn của
các nhà đầu tư, kéo theo toàn bộ các mã trong danh mục phải chịu áp lực bán và từ đó sẽ tác động xấu lên thị
trường nói chung khi phần đông các mã này có vốn hóa khá lớn trên thị trường.

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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