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Cụ thể, tại 30/06, công nợ ngắn hạn phải trả của công ty
vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 106 tỷ đồng.
Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh
doanh trong kỳ âm 133 tỷ đồng cho thấy khả năng thanh
toán các khoản công nợ đến hạn của công ty đang gặp
khó. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cho biết công ty vẫn chưa
thực hiện trích lập dự phòng phải thu 61 tỷ đồng khi chưa
đánh giá được khả năng thu hồi. 
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UBND tỉnh Vĩnh Long đã công bố danh mục 47 dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2013-2015 với tổng nguồn vốn dự kiến thu hút trên 23.200 tỷ đồng, tạo điều
kiện xúc tiến đầu tư hướng đến Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long
MDEC Vĩnh Long 2013. Các dự án thu hút đầu tư tập trung lĩnh vực hạ tầng công nghiệp
và thương mại dịch vụ, trong đó, lĩnh vực hạ tầng công nghiệp ưu tiên thu hút đầu tư vào
3 khu công nghiệp tập trung gồm khu công nghiệp Bình Tân, Đông Bình và An Định, quy
mô tổng diện tích 950ha, tổng mức đầu tư 4.750 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có 7 dự án
đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, quy mô
diện tích 344,3 ha, tổng mức đầu tư 2.040 tỷ đồng.

Vĩnh Long công bố danh mục 47 dự án thu hút đầu tư

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đồng Tháp: Yêu cầu ngưng hoạt động 177 điểm kinh doanh xăng dầu mini PXI giải trình nhiều vấn đề sau soát xét 

Hà Nội: 77 doanh nghiệp nợ đọng hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế 

SJ1: Thông qua kế hoạch tăng vốn lưu động 

HTI trả cổ tức tiền mặt 5% 

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với ngành chức năng, khảo
sát cho cam kết ngưng hoạt động 177 điểm kinh doanh xăng dầu sử dụng trụ bơm mini,
chai lọ. 69 cơ sở kinh doanh hàng hóa sử dụng chất hàn the, giết mổ không đúng nơi
quy định, gia cầm không rõ nguồn gốc, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết
hạn, giấy kiểm nghiệm rượu hết hạn, sản xuất không đảm bảo vệ sinh... cũng được nhắc
nhở và cam kết không tái phạm. 16 vụ không niêm yết giá, không giấy chứng nhận đủ
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện nội dung cam kết bảo vệ môi
trường, hàng hóa quá hạn, không rõ nguồn gốc đã bị lập biên bản.

Ngày 14/9, SJ1 thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu
nhằm tăng vốn lưu động với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền
biểu quyết đồng ý. Phương án phát hành cổ phiếu SJ1
được tiến hành theo 3 đợt. Cụ thể, đợt đầu tiên, SJ1 sẽ
chào bán cho cổ đông hiện hữu 1.925.000 cổ phần, Sau
đợt phát hành này, vốn lưu động của Công ty dự kiến bổ
sung thêm 23,1 tỷ . Đợt 2, Công ty sẽ phát hành 1.443.750
cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Đợt 3, Công ty
dự kiến phát hành 360.900 cp

Trong số 77 DN đang nợ đọng tiền thuế của Nhà nước, có DN nợ thuế lên tới hàng trăm
tỷ đồng. DN hiện đứng đầu danh sách nợ thuế tại Hà Nội là Công ty cổ phần Sông Đà
Thăng Long với số nợ lên tới gần 283 tỷ đồng; tiếp đó là các Công ty CP Cầu 12 - Cienco
1 (hơn 81 tỷ đồng); Công ty CP Viglacera Hà Nội (hơn 70 tỷ đồng); Công ty CP Cavico
cầu hầm (hơn 68 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam (hơn 52

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013, cổ đông đã thông qua
trả cổ tức năm 2012 làm 2 lần (trong quý 3 và quý 4 năm
nay) mỗi lần 5%. Như vậy, so với năm trước, tỷ lệ chi trả cổ
tức của HTI đã giảm 33%. Được biết, năm 2011, HTI trả cổ
tức bằng tiền mặt làm 2 lần với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là
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Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 8, ước đạt 255,8 triệu USD tăng
17% so cùng kỳ; tính chung 8 tháng/2013, ước đạt 1.842,5 triệu USD, tăng 14,1% so
cùng kỳ. Trong đó khối kinh tế TW giảm 5,5%; khối kinh tế địa phương tăng 13,2%; khối
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16,4% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu 8
tháng đầu năm, ước đạt 1.833,4 triệu USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ; trong đó khối
kinh tế TW giảm 11,3%; khối kinh tế địa phương tăng 18,8%; khối kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài tăng 18,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ xuất siêu 0,5% so với tổng kim ngạch nhập
khẩu (tương ứng 9,1 triệu USD).

CHỈ SỐ +/-

Dow Jones 15,376.06

Hải Phòng: Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm tăng 14,1% so cùng kỳ VOS: Đẩy nhanh việc thanh lý tài sản để duy trì khả
năng hoạt động

cầu hầm (hơn 68 tỷ đồng); Công ty CP Tập đoàn Điện tử Công nghiệp Việt Nam (hơn 52
tỷ đồng)…Thống kê do UBND TP Hà Nội công bố mới đây cho thấy, trong bối cảnh nền
kinh tế 8 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên
địa bàn chỉ đạt 93,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều khả năng, số thu NSNN của TP
Hà Nội cả năm 2013 sẽ hụt so với dự toán được giao.

tức bằng tiền mặt làm 2 lần với tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là
15%. 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 86 tỷ đồng và
lợi nhuận sau thuế đạt 23,3 tỷ đồng. Như vậy, HTI đã thực
hiện được 43% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi
nhuận sau thuế.

Trên cơ sở nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn tại ngày
30/06/2013 và lỗ 6 tháng đầu năm 2013, A&C đã đưa ra
lưu ý kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục của VOS.
Việc nợ ngắn hạn tăng nhanh là do trong tháng 5/2013
Công ty đã nhận tàu đóng mới Vosco Sunrise đưa vào khai
thác. VOS cũng đẩy nhanh việc thanh lý các tài sản để bổ
sung dòng tiền, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh
doanh.
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Ngân hàng Nhật Bản cho cả thế giới vay tiền

93.45

36.80 4,151.30

Dòng vốn chảy ra khỏi châu Á chưa đáng ngại

Đến cuối tháng 3 năm nay, ngân hàng Nhật Bản chiếm 13% các khoản cho vay qua biên
giới, so với 8% đầu năm 2007, nhờ tăng cường cho vay đối với các thị trường mới nổi.
Với kết quả này, các ngân hàng Nhật Bản vượt Mỹ và Đức (lần lượt chiếm 12% và 11%)
trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất. Lần gần đây nhất ngân hàng Nhật Bản giữ được
ngôi vị này là vào những năm 1990 trước cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến họ phải rút
dần khỏi thị trường quốc tế. Những năm 1980, ngân hàng Nhật Bản thậm chí chiếm tới
39% hoạt động cho vay xuyên biên giới toàn cầu.

Kể từ tháng 4, chỉ có khoảng 86 tỉ USD, chiếm 4% số tiền đã chảy vào châu Á từ cuối
2008, rời khỏi châu Á. Trái phiếu chính phủ, các đồng nội tệ và cổ phiếu tại châu Á đã bị
các nhà đầu tư bán ra mạnh kể từ tháng 4, sau khi Fed phát đi tín hiệu sẽ sớm thu hẹp
quy mô của gói nới lỏng định lượng. Tuy nhiên, các số liệu mới đây cho thấy dòng vốn
chảy ra khỏi châu Á chưa đáng ngại. Nếu chỉ dựa trên các số liệu về dự trữ ngoại hối,
top 10 các nền kinh tế mới nổi hàng đầu châu Á đã nhận được số vốn chảy vào lên tới
2.100 tỉ USD từ tháng 11.2008 đến tháng 4.2013 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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VN-Index dừng lại ở mức 475,57 điểm, giảm 0,85 điểm (-0,18%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 38,474 triệu đơn vị, trị giá 668,580 tỷ đồng.
Trong số 306 cổ phiếu niêm yết trên HOSE, có 76 mã tăng (chiếm
24,8%), 106 mã giảm, 79 mã đứng giá và 45 mã không có giao dịch.
Chỉ số VN30-Index tăng 0,78 điểm (0,15%) lên mức 531,99 điểm, với
11 mã tăng giá, 16 mã giảm giá và 3 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-
Index tăng 0,16 điểm (0,15%), lên mức 110,4 điểm, với 6 mã tăng, 13
mã giảm và 9 mã đứng giá. Cổ phiếu hiện giao dịch nhiều nhất trên
HOSE là PPC với 3,990 triệu đơn vị, đứng ở mức 19.200 đồng/cp (-
6,34%). Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là NHW tăng 700 đồng
(+7,00%) lên 10.700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 6.660 đơn vị.
Có 17 giao dịch trên HOSE với 1,578 triệu cổ phiếu được chuyển
nhượng, trị giá 45,36 tỷ đồng

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 trên sàn HOSE với tổng
khối lượng 3,9 triệu đơn vị, bán ra 4,8 triệu. Trên sàn HNX, nhà đầu tư
nước ngoài mua vào với tổng khối lượng 6,2 triệu  đơn vị và bán ra với 
tổng khối lượng 834.500 đơn vị. Mã SHB được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 5.646.000 đơn vị (chiếm 25,0% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi bán ra 470.800 đơn vị.
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HNX-Index cùng thời điểm đứng ở mức 60,03 điểm, giảm 0,15 điểm (-
0,26%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 38,060 triệu đơn vị, trị giá
256,410 tỷ đồng. Số mã tăng trên HNX là 64 (chiếm 16,6% trong tổng
số 386 mã niêm yết), số mã giảm là 78 số mã đứng giá là 72 và không
có giao dịch là 172 mã. Cổ phiếu hiện giao dịch nhiều nhất thuộc về
mã SHB với 22,559 triệu đơn vị, đứng ở mức 6.900 đồng/cp (6,15%).
Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HNX là SHN, tăng 100 đồng (+16,67%)
lên 700 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt 93.560 đơn vị. Có 15 giao
dịch thỏa thuận trên HNX với 1,608 triệu cổ phiếu, trị giá 9,58 tỷ đồng.
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BIỂU ĐỒ VN-INDEX

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

THỨ BA

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Mở đầu một tuần giao dịch không mấy thuận lợi trên 2
sàn khi chỉ số đuối dần về cuối phiên. Đóng cửa, Vn-
Index để mất 0.85 điểm xuống 475.57 điểm. Tuy nhiên
thanh khoản lại tăng trong phiên hôm nay là điểm tích
cực. Đóng cửa, giá trị khớp lệnh đạt hơn 660 tỷ đồng
tăng hơn 60% so với phiên trước đó. Tuy nhiên chỉ báo
kỹ thuật thì chưa cho tín hiệu mới nào. Kết thúc phiên
đầu tuần với cây nến đỏ nằm trong bóng cây nến đỏ
ngày thứ 2 tuần trước đó. Vẫn giằng co trong biên độ
hẹp với ngưỡng hỗ trợ 470 điểm. 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. Ở chiều phục hồi thì dải
giữa của Bollinger tại ngưỡng 490 điểm sẽ là lực cản
cho đà phục hồi của thị trường nếu có.
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457 điểm
495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 440 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Một phiên dao động lình xình về điểm số. Điểm tích cực
là thanh khoản tăng mạnh với giá trị khớp lệnh gấp 3
lần trung bình tuần trước đó, đạt hơn 250 tỷ đồng.
Thanh khoản trên sàn phiên nay được đóng góp chủ
yếu từ SHB khi khối lượng khớp trên sàn này đạt hơn
22 triệu đơn vị, trong đó khối ngoại mua vào hơn 5.6
triệu đơn vị. 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. Nếu ngưỡng 59 điểm
này không giữ được đường giá tiến tới ngưỡng thấp
hơn là 57 điểm. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Chứng khoán Châu Á tăng trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ vẫn
duy trì quan điểm nới lỏng, sau khi một quan chức có quan điểm thắt chặt hơn rút khỏi cuộc đua vào chiếc ghế
chủ tịch FED. Ông Lawrence Summers, cựu bộ trưởng tài chính Mỹ, đã rút khỏi vị trí ứng cử viên cho chức
chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ, nhường đường cho bà Janet Yellen, người được coi là có quan điểm thiên
về nới lỏng hơn. Giới đầu tư hy vọng FED sẽ giảm kích thích với quy mô nhỏ trong cuộc họp sẽ diễn ra vào
ngày mai. Lúc 10h37 giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương không kể Nhật Bản
tăng 1,3% lên 463,05 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 30/5. Cứ 4 mã cổ phiếu thuộc chỉ số này tăng giá mới có
1 mã giảm giá. Tính đến hết tuần trước, chỉ số này đã giành được 5% kể từ đầu tháng 9. Những cổ phiếu nổi
bật trong phiên: Cổ phiếu của Newcrest Mining Ltd, công ty sản xuất vàng lớn nhất Australia, tăng 5,4% nhờ
giá vàng tăng. Cổ phiếu của Tencent Holdings Ltd, công ty Internet lớn nhất Trung Quốc, tăng 1,7% trên thị
trường Hồng Kông, hướng tới mức đóng cửa cao kỷ lục. Cổ phiếu của SK Hynix Inc, công ty sản xuất chip điện 
tử máy tính lớn thứ 2 thế giới, tăng 2,4% trên thị trường Seoul sau tin đối thủ Micron Technology Inc của Mỹ
cắt giảm sản lượng đi khoảng 30%.
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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.

Trong bối cảnh thị trường như hiện nay thì khả năng tìm kiếm lợi nhuận là rất khó khăn. Vì vậy chúng tôi vẫn
duy trì quan điểm nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài thị trường, nếu có chỉ duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp trong giới
hạn rủi ro có thể chấp nhận được. Vẫn nên chờ thị trường cân bằng và xác lập xu thế rõ ràng hơn. 

Phiên giao dịch mở đầu tuần mới chưa có sự thay đổi nào về điểm số. Tuy nhiên, thanh khoản cải thiện khá tốt
trên 2 sàn với giá trị khớp lệnh tăng hơn 60% trên sàn HSX và 200% trên sàn HNX là điểm tích cực với biên
động ở nhiều mã là tích cực.

Trang 4

Cuối tuần qua, quỹ Market Vector đã công bố loại SJS, PVF ra khỏi danh mục và thêm vào 2 cổ phiếu DRC và
SHB. Vì vậy là nguyên nhân cho giao dịch tích cực của 2 mã DRC và SHB hôm nay. Ấn tượng đặc biệt tại
HNX phiên nay là SHB. Nhờ việc được đưa vào rổ cổ phiếu của quỹ ETF, SHB lập tức thu hút đặc biệt nhà
đầu tư nước ngoài. Khối lượng bán ra ở SHB là rất lớn, đồng thời cầu hấp thụ cực cao. Ngay trong vài phút
đầu phiên, SHB đã có khối lượng chuyển nhượng gần 2 triệu cổ phiếu, giá lập tức lên sát trần. Thị trường vẫn
khá nhạy cảm tại vùng giá hiện tại. Trong đợt cơ cấu này dự kiến ETFs sẽ mua ròng vào khoảng 200 tỷ dù vậy
với những thông tin nhậy cảm từ FED và sự thiếu quan tâm của thị trường thì xu hướng thị trường tuần dự
kiến vẫn sẽ đi ngang. Hoạt động trading dựa trên hoạt động cơ cấu của các ETFs có thể xem xét trong tuần
này. Cụ thể, nhà đầu tư có thể bán ra các phiếu tăng đột biến, mua vào các cổ phiếu giảm đột biến do ETFs
gây ra trong tuần tới. Ngưỡng 470 điểm vẫn được giữ vững trong tuần vừa qua và tạm thời ngưỡng này vẫn
giữ vai trò hỗ trợ 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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