
Trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước trên địa bànThành phố ước đạt hơn
150.621 tỷ đồng, chiếm 63,2% dự toán năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Để hoàn thành
chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, TP. Hồ Chí Minh phải phấn đấu thu ngân sách đạt trên
100.000 tỷ đồng, trung bình phải thu ngân sách đạt khoảng 1.000 tỷ đồng/ngày. Trong
những tháng cuối năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ khai thác triệt để nguồn thu từ
thuế đất, đặc biệt tăng cường kiểm tra truy thu nợ đọng thuế để tăng thu cho ngân sách.
Bên cạnh đó, khai thác triệt để nguồn thu từ thuế đất, đặc biệt tăng cường kiểm tra truy
thu nợ đọng thuế để tăng thu cho ngân sách. 

Theo đó, dự kiến doanh thu của công ty đạt 45 tỷ đồng với
sản lượng điện thương phẩm 57 triệu kWh. Lợi nhuận sau
thuế theo kế hoạch đạt 12.5 tỷ đồng trong 6 tháng cuối năm
2013. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau
thuế của công ty đạt lần lượt 59.1 tỷ và 26.8 tỷ đồng. Công
ty đã đầu tư mua cổ phần CTCP Thủy điện Trà Xom, với tỷ
lệ sở hữu 50.8% vốn điều lệ và sẽ tiếp tục tham gia đấu giá
mua cổ phần Thủy điện Trà Xom với giá 10,000 đồng/cp. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, số tiền cần đầu tư cho 397 dự án dở dang trên địa
bàn Hà Nội lên tới hơn 900.000 tỷ đồng. Trong khi đó tổng dư nợ bất động sản trong hệ
thống ngân hàng hiện mới chỉ 230.000 tỷ đồng. Ông Nam khẳng định, nếu thực hiện tất
cả các dự án hiện nay thì cung vượt xa cầu và cũng không huy động được nguồn vốn để
đầu tư Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tính đến hết tháng 7/2013 cả nước có 3 742 dự

CII tổ chức lễ hợp long cầu Sài Gòn 2, dự án được đầu tư
theo hình thức Hợp đồng B.T với tổng kinh phí gần 1,500 tỷ
đồng. Được biết, Cầu Sài Gòn nằm trên trục giao thông
huyết mạch - cửa ngõ phía Đông Bắc của thành phố Hồ
Chí Minh nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Hàn Quốc 7 tháng năm 2013 đạt 15,12 tỷ
USD. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc 11,55 tỷ USD và xuất khẩu chỉ đạt
3,57 tỷ USD. Sau 20 năm hợp tác giao thương, Việt Nam luôn 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, 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, tức 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. Những nhóm hàng
nhập khẩu nhiều nhất từ Hàn Quốc là máy vi tính và linh kiện, điện thoại,...

Nhập siêu gần 8 tỷ USD từ Hàn Quốc trong 7 tháng 

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TP Hồ Chí Minh: Thách thức lớn trong việc đảm bảo thu ngân sách  TNC: Lại điều chỉnh kế hoạch năm 2013

Hà Nội cần 900.000 tỷ đồng đầu tư cho gần 400 dự án dở dang

SEB đặt kế hoạch LNST 6 tháng cuối năm 12.5 tỷ 

CII: Hợp long cầu Sài Gòn 2

Năm 2013 của công ty đã thống nhất kế hoạch doanh thu
202 tỷ và LNTT 43 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 45.5% so
với thực hiện năm 2012. Đến cuối tháng 6/2013, HĐQT
công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2013, với doanh thu 186 tỷ đồng, lợi nhuận
trước thuế 33,5 tỷ đồng. TNC lại tiếp tục thông báo điều
chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013 với doanh thu 170 tỷ
và lợi nhuận trước thuế 40 tỷ đồng.
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NHẬN ĐỊNH  

Theo nhận định của các nhà kinh tế, những ngân hàng với danh mục cho vay lớn trong
lĩnh vực bất động sản sẽ đối mặt với nguy cơ cao một khi lãi suất bắt đầu tăng, khiến
nhiều hộ gia đình khó có thể thanh toán các khoản vay thế chấp. Tình trạng này có thể
dẫn đến việc các ngân hàng thắt chặt tín dụng và khiến lĩnh vực bất động sản lao dốc.
Singapore và Hong Kong sẽ là hai nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất một khi lãi suất tăng
từ các mức lãi suất thấp trong những năm qua nhờ lượng tiền được bơm mạnh vào nền
kinh tế.

Nhu cầu trú ẩn an toàn vào USD giảm khi nhà đầu tư bớt lo ngại rủi ro thị trường do một
cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. Lúc 9h51’ sáng nay 12/9 theo giờ Tokyo, USD
giảm 0,1% so với euro xuống 1,3318 USD/EUR sau khi giảm 0,3% phiên hôm qua. Đồng
bạc xanh cũng giảm 0,2% so với yên xuống 99,68 yên/USD sau khi giảm 0,5% phiên
trước. Euro giao dịch ở 132,76 yên/EUR. Chỉ số Dollar đo sức mạnh của USD so với 10
đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,1% xuống sát mức thấp nhất kể từ ngày 20/8.
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Dow Jones 15,326.60

Sembcorp sẽ đầu tư dự án nhiệt điện Dung QuấtVIC đầu tư thêm 200 tỷ đồng vào Times City và Royal
City

đầu tư. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 3.742 dự
án bất động sản với tổng diện tích khoảng 90.612 ha, gần 2,8 triệu căn nhà, tương ứng
với 410 triệu m2 sàn, với tổng mức đầu tư ước tính khoảng hơn 3,5 triệu tỷ đồng. Trong
số đó có 2.984 dự án được tiếp tục triển khai, 413 dự án điều chỉnh quy hoạch.

Chí Minh, nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền
Đông Nam Bộ, miền Trung và miền Bắc. Cầu Sài Gòn 2
được triển khai xây dựng từ 14/4/2012, đến nay đã tiến
hành hợp long và dự kiến 2 tháng nữa có thể tiến hành đưa
vào hoạt động.

Vingroup vừa quyết định đầu tư thêm 200 tỷ đồng để xây
dựng nhiều hạng mục tiện ích phục vụ miễn phí cho cư dân
tại 2 khu đô thị Times City và Royal City do Tập đoàn phát
triển. Theo đó, Chủ đầu tư sẽ bố trí tại mỗi tòa nhà của Khu
đô thị một khu vực sử dụng chung theo mô hình sảnh của
các khách sạn 5 sao (Lounge) với diện tích khoảng từ 100 -
200m2 để phục vụ các nhu cầu tiếp khách và thư giãn của
cư dân. Vingroup còn đầu tư tại cả 2 Khu đô thị hệ thống
bể bơi bốn mùa (bể bơi nước nóng trong nhà) sang trọng
và hiện đại. 

+/-

16.58

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ngày
11/9, tại Bộ Công Thương, đại diện bộ này và Công ty Sembcorp (Singapore) đã ký kết
biên bản ghi nhớ phát triển dự án Nhiệt điện Dung Quất công suất 1.200 MW đặt tại Bình
Sơn, Quảng Ngãi. Dự án nhiệt điện Dung Quất, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ
USD, đã được Chính phủ Việt Nam đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII và giao cho
Công ty Sembcorp làm chủ đầu tư vào tháng 5/2013. Dự án sẽ sử dụng than nhập khẩu
với kế hoạch vận hành thương mại tổ máy 1 vào tháng 9/2020 và toàn bộ nhà máy vào
tháng 3/2021, cung cấp khoảng 7 tỷ kWh điện mỗi năm. Việt Nam hiện đang có một số
dự án nhiệt điện do các nhà đầu tư nước ngoài như Dự án nhiệt điện Mông Dương II, dự
án nhiệt điện Hải Dương…

CHỈ SỐ
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(Cập nhật 16h35 ngày12/09/2013) Trang 1
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.8

83

VN-Index giảm 0,81 điểm (-0,17%) xuống 475,59 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 32,57 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 455,28 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 7,52 triệu đơn vị, trị giá 124,6
tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 92 mã tăng, 87 mã giảm và 83 mã đứng
giá, trong đó nhóm VN30 chỉ có 6 mã tăng, 15 mã giảm và 9 mã đứng
giá. Chốt phiên, VN30-Index giảm 0,74 điểm (-0,14%) xuống 531,17
điểm. EIB đóng cửa đứng giá tham chiếu 14.100 đồng/CP với chỉ hơn
86.000 đơn vị được khớp lệnh. Nhưng trong phiên giao dịch thỏa
thuận, cổ phiếu này đã chuyển nhượng thành công gần 6,66 triệu đơn
vị, tổng giá trị 99,85 tỷ đồng. Trong đó, các mã có vốn hóa lớn như
BVH, GAS, MSN, VIC, VNM kết phiên vẫn chỉ nằm tham chiếu hay
giảm nhẹ, PVF vẫn giữ mức giá sàn với khối lượng dư bán sàn còn
hơn 1,1 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index cũng quay lại sắc đỏ với mức giảm 0,16 điểm (-0,27%)
xuống 60,02 điểm, thanh khoản chỉ đạt 14,38 triệu đơn vị, trị giá 94,93
tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt gần 4,2 triệu đơn vị, trị giá 26,67 tỷ
đồng, trong đó SHB thỏa thuận hơn 3,6 triệu đơn vị, tổng giá trị trên
22,68 tỷ đồng. Đóng cửa, HNX30-Index giảm 0,07 điểm (-0,06%)
xuống 109,54 điểm với 8 mã tăng, 14 mã giảm (trong đó PV2 duy trì
mức giá sàn), 6 mã đứng giá và 2 mã không có giao dịch là OCH và
TH1. SHB và PVX vẫn là 2 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn
HNX với khối lượng khớp lệnh lần lượt 1,45 triệu đơn vị và 1,02 triệu
đơn vị. Đóng cửa, SHB vẫn giữ nguyên mức tăng 200 đồng còn PVX
quay lại mốc giá tham chiếu.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

TỔNG KL

Trang 2

2,015,002 113,728

2,190,902 

BÁN

SÀN HN Trên Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào trên sàn HOSE 56 mã với
tổng khối lượng 2,2 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất PVT
(410.000 đơn vị), FLC (150.860 đơn vị) và FCN (142.580 đơn vị.).
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 17 mã với tổng khối
lượng 141.000 đơn vị và bán ra 18 mã với tổng khối lượng 113.728
đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất PVS với 68.800 đơn vị, đồng
thời bán ra mạnh nhất IDJ với 30.500 đơn vị.

141,000 

60.02



MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Tiếp tục một phiên lình xình, HNX-Index vẫn dao động
quanh 60 điểm, đứng tại 60.02 điểm. Thanh khoản sụt
giảm mạnh khi giá trị khớp lệnh phiên nay chỉ đạt gần
70 tỷ đồng. Tiếp tục xác lập kỷ lục về mức thanh khoản
thấp nhất từ đầu năm. Dải Bollinger vẫn mở rộng xuống
phía dưới nhưng độ dốc khá thoải, tuy nhiên việc
đường giá bám sát dải dưới như vậy thì cơ hội để phục
hồi là không cao. 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 vẫn
kỳ vọng bên sàn HNX sẽ vẫn kỳ vọng thị trường có thể
giữ trên ngưỡng 59 điểm trong vài phiên. Nếu ngưỡng
này không giữ được đường giá tiến tới ngưỡng thấp
hơn là 57 điểm. 

THỨ SÁU

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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67 điểm
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Mạnh

Yếu

Giao dịch giằng co trong biên độ hẹp với thanh khoản
sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý vẫn rất thận trọng. Đóng
cửa, Vn-Index để mất 0.81 điểm xuống 475.59 điểm.
Giá trị khớp lệnh phiên nay sụt giảm mạnh, để mất tới
gần 30% so với phiên trước, chỉ đạt hơn 330 tỷ đồng.
Các chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa có sự cải thiện nào.
MACD tạm thời rút ngắn khoảng cách với đường tín
hiệu nhưng vẫn nằm dưới đường này cho tâm lý duy trì
thận trọng. Tuy nhiên MFI và RSI lại tăng nhẹ trở lại là
tín hiệu tích cực cho thị trường. Dải Bollinger vẫn mở
rộng xuống phía dưới mở đường cho xu thế giảm giá.
Đã 8 phiên đường giá đi ngang quanh ngưỡng 470
điểm cho thấy ngưỡng này tạm thời giúp đường giá
không bị sụt giảm. Tuy nhiên, dải giữa của Bollinger tại
ngưỡng 490 điểm sẽ là lực cản cho đà phục hồi của thị
trường nếu có.
 

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
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Chứng khoán Châu Á hết tăng lại giảm với biên độ thấp trong phiên giao dịch sáng ngày 12/9, khi đơn hàng
máy móc của Nhật Bản tăng chậm hơn dự kiến và khi nhà đầu tư chờ kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ vào tuần tới. Lúc 10h20 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương giao dịch
tại 137,67 điểm, sau khi tăng và giảm với biên độ 0,1% trong phiên. Chỉ số này đã tăng 6,6% trong 10 phiên
trước nhờ dấu hiệu cho thấy kinh tế toàn cầu đang cải thiện, và vẫn đứng gần mức cao nhất trong 3 tháng.
Theo giới phân tích, thị trường đi ngang khi nhà đầu tư đang chờ cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên
bang Mỹ trong lúc tình hình tại Syria đang lắng dịu. Trong khi đó, thông tin tích cực về việc Tokyo giành quyền
đăng cai Olympic 2020 đã được phản ánh hết vào giá, còn đồng Yên ngừng giảm, khiến cổ phiếu các hãng
xuất khẩu bớt hấp dẫn. Những cổ phiếu nổi bật trong phiên: Cổ phiếu của Toyota Motor Corp giảm 1,1%, diễn
biến cùng chiều với cổ phiếu các công ty xuất khẩu khác của Nhật Bản khi đồng Yên lên giá phiên thứ 2 liên
tiếp. Cổ phiếu của hãng dược phẩm Sino Biopharmaceutical Ltd giảm 15% trên thị trường Hồng Kông sau khi
bị Credit Suisse Group AG hạ xếp hạng. Cổ phiếu của Qantas Airways Ltd tăng 2,5% sau khi Cơ quan Đánh
giá Tài chính Australia thông báo có thể chia sẻ sân bay Sydney với đơn vị Jetstar Airways của hãng hàng
không lớn nhất Australia này.

NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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.

Thiếu vắng thông tin hỗ trợ tiếp tục là nguyên nhân khiến thị trường giao dịch vô hướng. Chỉ số vận động hẹp,
cùng thanh khoản ở mức thấp nhất từ tháng 12 năm ngoái tới nay. Vn-Index vẫn giữ trên mốc 470 điểm, đứng
tại 475.59 điểm, HNX-Index duy trì trên ngưỡng 60 điểm, đứng tại 60.02 điểm. Chưa có tín hiệu mới nào cho
xu thế hiện tại.
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Nỗ lực tăng điểm chỉ duy trì trong ít phút buổi sáng và chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu được tăng tỷ trọng trong
danh mục của quỹ FTSE Vietnam như CII và CTG, bên cạnh đó nhóm cổ phiếu có thông tin khả quan về lợi
nhuận như HPG. Ngày mai sẽ tới lượt quý Vietnam Market Vector công bố đảo danh mục. Theo thông tin mới
cập nhật ngày 09.09 thì V.N.M hiện có 25 cổ phiếu trong danh mục, trong đó có 17 cổ phiếu đã niêm yết tại thị
trường Việt Nam (14 cổ phiếu tại HOSE và chỉ có 3 cổ phiếu tại HNX là PVX, PVS và VCG). Do hầu hết các cổ
phiếu trong danh mục suy giảm làm tổng giá trị vốn hóa của 17 mã này cũng suy giảm. Những ngày đầu tháng
9.2013, đón chờ đợt công bố đảo danh mục của V.N.M, các cổ phiếu trong danh mục giao dịch khá tích cực
mặc dù thanh khoản thị trường sụt giảm. Đây là yếu tố cung cầu thực tế ảnh hưởng đến thị trường ở thời điểm
này. Bên cạnh đó tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa, sản lượng công nghiệp đều thấp hơn so
với cùng kỳ, vì vậy khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 5.5% trong năm 2013 đang bị đe dọa.
Hai vấn đề quốc tế được cho là ảnh hưởng đến diễn biến kinh tế toàn cầu trong thời gian gần đây là khả năng
cắt giảm gói nới lỏng định lượng (QE3) của Mỹ và nguy cơ tấn công quân sự của Mỹ vào Syria. Theo các
chuyên gia, hai vấn đề này đang tác động trực tiếp đến TTCK Việt Nam thông qua 2 hình thức: làm suy yếu
dòng vốn đầu tư gián tiếp; và tăng rủi ro đẩy giá dầu đi lên gây áp lực tới lạm phát.
Sau chuỗi ngày giảm điểm, trên hose, đã 9 phiên chỉ số vận động hẹp quanh ngưỡng 470 điểm cho thấy vai
trò hỗ trợ của ngưỡng này. Tuy nhiên đà mở rộng xuống dưới của dải Bollinger cùng với sức cầu tiếp tục yếu
khi giá sụt giảm thì cơ hội cho phục hồi chưa thể được tính đến. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm thận trọng
với thị trường ở thời điểm này. Nhà đầu tư nên đứng ngoài và chờ đợi thị trường tìm điểm cân bằng mới. 

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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