
Cục quản lý lao động nước ngoài (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) dẫn số liệu báo
cáo từ các doanh nghiệp cho biết, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong
tháng 7/2013 là 7.230 lao động. Tính chung 7 tháng đầu năm 2013, tổng số lao động đi
làm việc ở nước ngoài là 47.095 lao động, trong đó có 16.800 lao động nữ (đạt 55,0%
chỉ tiêu kế hoạch năm 2013). Xét về các thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Nhật Bản,
Malaysia, số lượng lao động đi 7 tháng đầu năm 2013 đều tăng. Cụ thể là Đài Loan:
23.270 lao động; Nhật Bản: 5.068 lao động; Malaysia: 4.904 lao động. Riêng thị trường
Hàn Quốc, do phía bạn chưa ký tiếp Thỏa thuận Hợp tác thực hiện chương trình EPS
với Việt Nam nên số lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2013 có
giảm còn 2.751.

Hãng xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới Fonterra của New
Zealand cho biết, một số sản phẩm sữa xuất khẩu của họ
sử dụng công thức có thể chứa 1 loại vi khuẩn không an
toàn. Theo thông tin từ website của Công ty cổ phần Sữa
Việt Nam, Fonterra cung cấp sữa bột cho Vinamilk và là 1
trong 4 nhà cung cấp lớn của công ty này. Vinamilk hiện
đang đầu tư vào một công ty tại New Zealand có tên
Miraka Limited sau khi đầu tư 90 triệu đô la New Zealand
để sở hữu 19,3% vốn cổ phần vào năm 2010.

Theo báo cáo từ Bộ Công thương, doanh thu bán điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) trong tháng 7/2013 ước đạt 15.039 tỷ đồng, tăng 19,22% so cùng kỳ. Tính chung
7 tháng đầu năm 2013, doanh thu bán điện của EVN ước đạt 96.786 tỷ đồng, tăng
22,75% so cùng kỳ. Vừa qua, EVN đã tăng giá bán điện thêm 5% kể từ ngày 1/8/2013.
Theo đó, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), 
tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đ/kWh).Về
đợt tăng giá điện này, trao đổi với báo chí, ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc EVN
cho biết, chỉ tính riêng đợt tăng giá 1/8, EVN sẽ tăng thu thêm 3.000 - 4.000 tỷ đồng
trong năm nay. 

Doanh thu bán điện 7 tháng của EVN đạt gần 97.000 tỷ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Hơn 47.000 lao động ra nước ngoài trong 7 tháng đầu nămPetrovietnam ký nhiều thỏa thuận dầu khí tại Mỹ

Liên tiếp thu hồi sữa New Zealand nhiễm khuẩn

Công ty có sữa nhiễm khuẩn là nhà cung cấp lớn của
Vinamilk

PVFC và WesternBank sẽ hợp nhất cuối quý III

Ngày 24/7, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Công
Thương Vũ Huy Hoàng, Petrovietnam đã ký Thỏa thuận
Khung và ExxonMobil về việc triển khai dự án phát triển
mỏ Cá Voi Xanh, ký Bản ghi nhớ giữa Petrovietnam và US
Eximbank về hỗ trợ thương mại và đầu tư trong lĩnh vực
dầu khí và năng lượng, ký Thỏa thuận hợp tác giữa PVEP
và Murphy Oil. Lãnh đạo Petrovietnam đã trao đổi việc
thực hiện thỏa thuận đã ký, xây dựng lộ trình, chiến lược
và kế hoạch triển khai tổng thể Dự án Cá Voi Xanh với
Hãng ExxonMobi
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Kinh tế Mỹ, châu Âu phục hồi nhưng nhu cầu với hàng hóa xuất khẩu châu Á vẫn tương
đối yếu. Theo số liệu tổng hợp của Reuters, tăng trưởng xuất khẩu của 7 thị trường xuất
khẩu mạnh nhất Đông Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan,
Hong Kong và Singapore đã chậm lại trong quý II chủ yếu do xuất khẩu vào EU giảm tới
9%, xuất khẩu vào Mỹ giảm 2,4%. Xuất khẩu của Trung Quốc vào EU giảm 8%, của
Nhật Bản vào EU giảm 20%, đánh dấu quý giảm thứ 7.

Bê bối sữa nhiểm khuẩn của Fonterra không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty
sữa lớn nhất thế giới này mà còn khiến đô la New Zealand giảm mạnh. Phiên giao dịch
châu Á hôm nay 5/8, đô la New Zealand xuống 0,767 USD, thấp nhất 1 năm, đồng tiền
này cũng giảm so với các đồng tiền khác trên thế giới. Chuyên gia tại Westpac nhận
định, khi đô la New Zealand phá vỡ mốc 1 đô la New Zealand đổi 0,7685 USD, đồng tiền
này có thể giảm thêm, về 0,72 USD.
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Thị trường thép xuất hiện hiện tượng bán phá giáVCB sẽ tăng đầu tư vào MB và thoái dần vốn khỏi
Eximbank

Ngay sau công bố của Fonterra, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm, bộ Y Tế đã liên tiếp có
công văn yêu cầu ngừng nhập khẩu các sản phẩm sữa New Zealand. Ngày 3/8, Cục đã
có công văn gửi Văn phòng Đại diện Abbott tại Việt Nam yêu cầu dừng lưu thông và tiến
hành thu hồi sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 1-3 tuổi Similac GainPlus Eye-
Q. Đây là sản phẩm của Công ty Abbott sản xuất theo hợp đồng bởi Công ty Fonterra -
New Zealand. Đồng thời, Cục cũng chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực
phẩm quốc gia tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm nói trên.

PVFC liên tục thực hiện bán ra các cổ phiếu trong danh
mục đầu tư như bán 5 triệu cổ phiếu PPC; 5 triệu cổ phiếu
PTL; 10 triệu cổ phiếu PVS. Theo báo cáo tài chính năm
2012 của PVFC, định chế này đang mắc kẹt với hơn 600 tỷ
đồng tiền ứng trước cho khách hàng. PVFC và Westerna
Bank đang tập trung hoàn thiện các thủ tục trình NHNN
chấp thuận  có thể ra mắt vào cuối quý III năm nay.

Vietcombank dự kiến sẽ tăng vốn đầu tư vào Ngân hàng
Quân Đội, đồng thời thoái dần vốn khỏi Eximbank.
Vietcombank hiện đang nắm giữ 9,7% cổ phần tại MB và
8,2% tại Eximbank. sau 6 tháng đầu năm 2013,
Vietcombank đạt 2.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chưa
hợp nhất (lợi nhuận hợp nhất là 2.700 tỷ đồng), tương
đương 47% mục tiêu cả năm. Thu nhập lãi giảm 10% do tỷ
lệ lãi biên gảim và tăng trưởng tín dụng âm.
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Liên tiếp thu hồi sữa New Zealand nhiễm khuẩnPVFC và WesternBank sẽ hợp nhất cuối quý III

31.04

Ngành thép đang đối mặt với không ít khó khăn như: thị trường bất động sản - đầu ra
chính của ngành thép đang đóng băng; nguồn cung mặt hàng thép trong nước ngày
càng tăng trong khi nhu cầu tiêu thụ chậm và không ổn định dẫn đến lượng hàng tồn
kho cao; thép nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc vẫn tiếp tục vào Việt Nam...Trong khi đó,
đáng chú ý, thị trường xuất hiện hiện tượng bán phá giá để chiếm lĩnh thị phần và cạnh
tranh lẫn nhau. Hiện giá bán thực tế tại nguồn tùy theo quy cách, chủng loại sản phẩm:
thép cây thông dụng phổ biến ở mức từ 12,62 - 13,62 triệu đồng/tấn; thép tròn cuộn từ
12,62 - 13,47 triệu đồng/tấn.
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VN-Index giảm 1 điểm (-0,2%) xuống 493,66 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 29,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị 733,81 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,45 triệu đơn vị, trị giá 272,26 tỷ
đồng. Toàn sàn có 94 mã tăng, 103 mã giảm và 73 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30 có 8 mã tăng, 5 mã đứng giá, 17 mã giảm giá, chỉ
số VN30-Index tăng 0,59 điểm (+0,11%), lên 546,18 điểm. VNM vẫn
giảm mạnh 2.000 đồng/cp, trong khi đó FPT tăng 1.300 đồng. KDC
cũng tăng mạnh 2.800 đồng/cp, nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp,
đạt gần 160.000 đơn vị. Ngoài VNM có khối lượng giao dịch thỏa
thuận lớn, trong phiên chiều, PET cũng thỏa thuận được 3,3 triệu đơn
vị, trị giá gần 70 tỷ đồng. HAR và HQC là 2 mã có thanh khoản tốt
nhất HOSE, tuy nhiên, chỉ HQC vẫn được giao dịch sôi động trong
phiên chiều, đạt 2,25 triệu đơn vị, trong khi HAR gần như giữ nguyên
khối lượng của phiên sáng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index giảm 0,31 điểm (-0,51%), xuống 61,89 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch 13,3 triệu đơn vị, tương đương trị giá 119,68 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,68 triệu cổ phiếu, trị giá 30 tỷ
đồng. Trong nhóm HNX30, có 7 mã tăng điểm, 10 đứng giá và 12 mã
giảm điểm, chỉ số HNX30-Index giảm 0,06 điểm (-0,05%) xuống
115,27 điểm. Diễn biến trong phiên chiều trên sàn HNX không có
nhiều thay đổi so với phiên sáng. ACB, KLS, VND đứng giá; SCR và
PVX cùng giảm 100 đồng/cp; SHB giảm 200 đồng/cp. NTP tăng mạnh
4.700 đồng, giao dịch tại mức giá 61.300 đồng, nhưng thanh khoản
cũng chỉ đạt gần 90.000 đơn vị. Trong số những mã tăng điểm trong
nhóm HNX30, chiếm phần lớn là nhóm cổ phiếu dầu khí với PLC tăng
700 đồng; PGS tăng 300 đồng; PVS tăng 100 đồng. SHB là mã có
khối lượng giao dịch lớn nhất HNX, đạt 1,6 triệu đơn vị. Tiếp đến là
PVX đạt 1 triệu đơn vị.
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 68 mã với tổng khối
lượng đạt 2,3 triệu đơn vị. Trong đó, họ mua vào nhiều nhất là cổ
phiếu DPM đạt 146.000 đơn vị. Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 31
mã với khối lượng đạt 202.900 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều
nhất là cổ phiếu PGS đạt 29.700 đơn vị, đồng thời bán ra 16 mã với
khối lượng 97.000 cổ phiếu. PVC là mã bị khối khoái bán ra mạnh
nhất, đạt 18.000 đơn vị.

202,900 

61.89



Mở cửa phiên đầu tuần với giao dịch ảm đạm và trầm
lắng, Vn-Index để mất 1 điểm xuống còn 493.66 điểm.
Cổ phiếu lớn trong rổ tính Index bị đuối sức về cuối
phiên khiến nỗ lực đi lên của thị trường bị kéo giật lùi
trở lại. Giá trị khớp lệnh cũng chỉ loanh quanh 400 tỷ
đồng chưa có thay đổi gì so với trung bình của tuần
trước đó. Các chỉ báo kỹ thuật cũng chưa cho tín hiệu
nào mới về thị trường khi xu thế đi ngang còn duy trì.
Kết thúc phiên bằng một cây nến đỏ nhỏ khiến đường
giá vẫn loanh quanh đường MA(50) và dải giữa của
Bollinger. Xu thế đi ngang trên sàn này vẫn duy trì khi
dải Bollinger tiếp tục kéo ngang cùng với đường RSI,
MFI và MACD vận động hẹp trong vài phiên nay. Sự
phục hồi mạnh của STO lên vùng qua mua sẽ khiến áp
lực bán gia tăng khi đường này năm trong vùng quá
mua. Xu thế đi ngang sẽ vẫn duy trì trong tuần này.
Ngưỡng hỗ trợ đường giá ở thời điểm này là ngưỡng
480 điểm và xa hơn là 470 điểm.
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Diễn biến giống sàn Hose khi đóng cửa đảo chiều giảm
nhẹ 0.31 điểm xuống còn 61.89 điểm. Thanh khoản
vẫn ở mức thấp không làm thay đổi xu thế hiện tại.
Dòng tiền rất yếu và chủ yếu chỉ tập trung ở một số cổ
phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc phiên bằng cây nến đỏ nhỏ
với đỉnh nến chạm vào dải giữa của Bollinger có thể
thấy phần nào áp lực cung ở ngưỡng này. Chưa có
dấu hiệu nào cho thấy xu thế có thể tích cực hơn trên
sàn này khi MACD vẫn trong xu thế giảm và nằm dưới
đường tín hiệu. Cùng với đó là sự phục hồi mạnh của
đường STO lên vùng quá mua khiến áp lực bán tăng
lên khi chỉ số tiếp tục phục hồi. Cả 2 dải Bollinger đang
có xu hướng kéo xuống cũng tăng áp lực nếu chỉ số
tiếp tục tăng điểm trong các phiên tới. 

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



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán châu Á phiên đầu tuần giảm điểm, dẫn đầu là chỉ số Topix của Nhật Bản do đồng yên tăng gây
áp lực cho các nhà xuất khẩu nước này. Lúc 5h20 chiều nay 5/8, giờ Tokyo, chỉ số chứng khoán MSCI châu Á
Thái Bình Dương giảm 0,2% xuống 135,37 điểm. Trong khi đó, tuần trước chỉ số này tăng 0,1%, ghi nhận 6
tuần tăng liên tiếp. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 0,4%. Tuy
nhiên, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1%. Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1%. Chứng
khoán châu Á giảm do đồng yên Nhật khiến giá cổ phiếu các công ty xuất khẩu nước này giảm như hãng sản
xuất ô tô Mazda, công ty sản xuất máy móc xây dựng Komatsu, các hãng này doanh số giảm đáng kể tại khu
vực Bắc Mỹ. Hôm nay, đồng Yên Nhật tăng 0,6% so với giỏ tiền tệ thế giới. Hãng sản xuất sữa lớn nhất thế
giới Fonterra của New Zealand vừa công bố phát hiện sản phẩm nhiễm độc. Điều này cũng tác động không
nhỏ đến thị trường. Trung Quốc và Nga đều ban hành lệnh cấm nhập khẩu sữa từ hãng này. Cổ phiếu hãng
này hôm nay lao dốc tới 3,7%. Tuy nhiên, chứng khoán Trung Quốc vẫn tăng do chỉ số phi sản xuất tháng 7
tăng lần đầu tiên trong 4 tháng, theo báo cáo ngày 3/8. Mới đây, ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC)
tuyên bố sẽ điều chỉnh chính sách, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đầu tư cơ cấu hạ tầng, cải cách kinh tế đi
liền với đề phòng các rủi ro có thể xảy ra. Tuyên bố này được đăng tải trên website của PBOC sau cuộc họp
các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng trung ương ngày 4/8.

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.

Sau tuần tăng điểm trước đó, hôm nay 2 sàn mở cửa bằng một phiên giảm nhẹ với diễn biến lình xình và
thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Áp lực bán có thể gia tăng nếu thị trường tiếp tục diễn biến lình xình như
phiên nay.
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VN-Index tăng nhẹ 0,41 điểm (tương đương tăng 0,08%) đứng tại mức 495,07 điểm. HNX-Index đảo chiều
giảm 0,31 điểm (tương đương 0,51%) xuống còn 61,89 điểm. Thanh khoản thay đổi không đáng kể. Giao dịch
diễn biến chậm chạp, buồn tẻ. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường. Nhà đầu tư đa số chỉ đứng ngoài quan
sát. Cung - cầu như ngưng trệ, người bán không vội buông hàng, trong khi bên mua chỉ hờ hững đặt chờ mức
giá thấp. Dòng tiền rất yếu, chủ yếu chỉ tập trung ở số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn. Không có đột biến tích cực
nào giúp hỗ trợ chỉ số phục hồi. Nhà đầu tư nước ngoài gây bất ngờ lớn khi mua ròng hôm nay. Thông tin hôm
qua cho thấy quỹ ETF bị rút ròng trên 1 triệu USD. Tuy nhiên điều này đã phản ánh vào việc bán ròng 25,4 tỷ
đồng hôm qua. Hôm nay khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ 22,3 tỷ đồng. Rổ VN30 tập trung hầu hết các giao
dịch mua ròng của khối này với giá trị tổng là 21,7 tỷ đồng. DPM, DRC, HPG, PPC, PVD, VCB, VIC, VNM là
những mã mua ròng lớn nhất. Cổ phiếu duy nhất bị bán đáng chú ý là SSI, -1,5 tỷ đồng. Thanh khoản thấp và
biến động hẹp giằng co là diễn biến chủ đạo trên 2 sàn ở vài phiên gần đây. Vn-Index tiếp tục vận động quanh
đường MA(50) và dải giữa của Bollinger và đường BB vẫn tiếp tục co hẹp lại duy trì xu thế đi ngang trên sàn
này. Trong khi đó bên HNX tạm ngưng đà giảm và đường giá điều chỉnh vào trong dải Bollinger 3 phiên liên
tiếp, và đang chuẩn bị gặp ngưỡng cản là đường MA(50) tại 62.5 điểm.  

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Nên chờ đợi thị trường thoát khỏi xu thế đi ngang. Nếu xu
thế đi xuống tiếp tục thì nên giảm tỷ trọng cổ phiếu. Khi hoạt động mua bán của khối ngoại chưa sôi động trở
lại thì nhà đầu tư vẫn chưa có cơ sở kỳ vọng thị trường tăng trở lại. 

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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