
Quý IV/2011 CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh đạt 66 tỷ
đồng doanh thu thuần, giảm 82,2% so với quý IV/2010.

Công ty Cổ phần FPT (FPT) thông báo một số thông tin
liên quan đến việc hợp tác với Intel và SK Planet-thành
viên của SK Telecom. FPT và Intel sẽ phối hợp để phát
triển thị trường tại lục địa đen châu Phi và sản xuất thiết bị.
Đối với thị trường Nigeria, sau chuyến công tác này, đại
diện của FPT và Intel là công ty TNHH Intel Nigeria và FPT
Nigeria sẽ kết nối với nhau, cùng phát triển thị trường này,
đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục.

Phần lớn các doanh nghiệp dệt may tại TPHCM đang rất
mong ngóng công nhân các tỉnh về quê ăn Tết sớm quay
trở lại để doanh nghiệp kịp tái khởi động sản xuất vào ngày
mùng 10 Tết. Năm nay đa phần doanh nghiệp dệt may tại
TPHCM đều chọn ngày mùng 10 Tết làm ngày khởi động
sản xuất cho năm mới, tuy nhiên đến nay lượng công nhân
quay trở lại làm việc vẫn còn quá ít.

Nếu như năm 2011, TTCK kết thúc với những cụm từ “thất bát” thì mở đầu năm 2012,
TTCK được nói đến với nhiều kỳ vọng về sự khởi sắc. Theo các chuyên gia, đã có nhiều

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Cạnh tranh xuất khẩu gạo ngày càng quyết liệtDoanh nghiệp dệt may mong công nhân trở lại làm
việc

Nhiều cơ hội phục hồi thị trường chứng khoán

Thị trường gạo xuất khẩu vào các tháng cuối năm 2011 cực kỳ khó khăn, giá gạo trong
nước và quốc tế giảm nhanh, sự cạnh tranh trên thị trường này ngày càng trở nên khốc
liệt hơn. Gạo cấp thấp trong các tháng này hầu như không bán được, trên thị trường
thương mại các doanh nghiệp chỉ bán được các loại gạo thơm, gạo nếp và gạo đồ. Ban
chấp hành Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng, sang năm 2012, dự báo xuất
khẩu gạo sẽ đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

FPT: Sẽ hợp tác với Intel và SK Planet

BCI-mẹ: LNST cả năm đạt 53,6 tỷ đồng 
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Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Ngân hàng Công
thương Việt Nam (VietinBank) vừa ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 100 triệu USD cho Dự 
án đầu tư nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ. Khoản tài trợ 100 triệu USD, tương đương
2.100 tỷ đồng nằm trong gói tín dụng gần 6.000 tỷ đồng mà VietinBank cam kết cho
Vinacomin. Dự án đầu tư nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ gồm tổ hợp Nhà máy tuyển
quặng bô xít và nhà máy Alumin. Nhà máy tuyển quặng bô xít có công suất khoảng
1.650.000- 3.300.000 tấn quặng tinh khô mỗi năm. Nhà máy sản xuất Alumin công suất
thiết kế đạt khoảng 650.000- 1.200.000 tấn mỗi năm.

100 triệu USD cho dự án bô xít Tây Nguyên

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos vừa kết thúc với nhiều lo ngại hơn lạc quan. Ngoài
các quan chức, lãnh đạo các định chế tài chính, Bill Gates cũng tham dự Davos lần này
nhưng với mục đích từ thiện. Các quan chức tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới 2012
(WEF) tại Davos, Thụy Sĩ đồng loạt lên án khu vực đồng tiền chung châu Âu vì đã để
cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài . Hầu hết các lãnh đạo ngoài khu vực đồng tiền
chung (eurozone) cho rằng, các giải pháp của châu Âu vẫn chưa đi thẳng vào những tồn
đ í h dài h kh
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Khu vực đồng euro bị chỉ trích tại Davos 

Giới chức Iran dự đoán giá dầu thế giới sẽ tăng lên đến 150 USD do các lệnh trừng phạt
của phương Tây với Tehran, trong khi nước này tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu mỏ cho
một số nước. Quốc hội Iran đã hoãn cuộc tranh luận về đề xuất ngay lập tức ngừng cung
cấp dầu mỏ cho Liên minh châu Âu (EU), vốn chiếm 20% sản lượng dầu thô xuất khẩu
của nước này. Tuy nhiên, ông Rostam Qasemi, Bộ trưởng Năng lượng Iran, tuyên bố
rằng việc cung cấp dầu mỏ cho một số quốc gia sẽ sớm bị ngừng lại, dù ông không chỉ
rõ tên các nước này. Chủ tịch quốc hội Iran đe dọa rằng Tehran sẽ cắt đứt quan hệ với
IAEA nếu cơ quan này trở thành "công cụ" trong tay phương Tây.
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CHÂU Á

Lũy kế cả năm doanh thu thần đạt 216,9 tỷ đồng, giảm
73%; lợi nhuận gộp đạt 118,1 tỷ đồng, giảm 71% so với
năm 2010. Doanh thu trong năm chủ yếu nhờ bán nền các
ku dân cư, chung cư, và hoạt động khác và cung cấp dịch
vụ tại KCN Lê Minh Xuân. 

(Nguồn: Tổng hợp)

S&P 500

Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV (TDN) thông báo kết
quả kinh doanh quý IV và cả năm 2011. Qúy IV/2011, TDN
lãi lớn 86,34 tỷ đồng nâng mức lãi cả năm lên 100,53 tỷ
đồng LNST. So với quý IV/2010, quý IV/2011 TDN đạt
mức tăng trưởng lợi nhuận hơn gấp 3 lần. So với mức lỗ
34,86 tỷ đồng đã từng gây bất ngờ cho nhà đầu tư hồi quý
III/2011 thì mức lợi nhuận quý IV đột biến. Theo TDN,
tháng 12 năm 2011 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam điều chỉnh giá bán than cho cả năm 2011. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Giá vàng trên thị trường thế giới đang hạ nhanh hơn khiến vàng trong nước tiếp tục rớt.
Tại Hà Nội, giá vàng SJC của Bảo Tín Minh Châu và Doji hiện còn 44,8 - 45,1 triệu
đồng/lượng, kém 200 nghìn đồng bán ra và 300 nghìn đồng mua vào so với cuối buổi
sáng. Tại Tp. Hồ Chí Minh, vàng SJC trong khi đó giảm thêm 400 nghìn đồng xuống 44,7
- 45 triệu đồng/lượng. Tổng cộng từ sáng tới giờ, giá vàng tại Hà Nội đã giảm 900 nghìn
đồng/lượng và chỉ còn cao hơn so với ngày 28 Tết 100 nghìn đồng. Giá vàng tại Tp. Hồ
Chí Minh giảm 650 nghìn đồng so với lúc mở cửa. Quy đổi, vàng trong nước vẫn cao
hơn vàng thế giới 1 triệu đồng/lượng.

(Nguồn: Tổng hợp)

Dow Jones 12,660.46

Giá vàng lùi tiếp về 45 triệu đồng/lượngTDN: LNST quý IV đột biến tăng mạnh

Iran tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu mỏ 

động thái làm loé lên hy vọng: Chính phủ đã có quyết sách giảm, dãn thuế cho nhiều đối
tượng doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng cũng đã có dấu hiệu
giảm. Đây chính là những “nguồn dinh dưỡng” chăm chút cho cộng đồng doanh nghiệp.
Biện pháp hỗ trợ thị trường quan trọng nhất trong năm 2012 là thực hiện tái cấu trúc toàn 
diện TTCK. 
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 (Cập nhật 16h48 ngày 30/01/2012) Trang 1

đọng mang tính dài hạn trong khu vực.Shanghai
(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm mới Nhâm Thìn, mặc dù
KLGD vẫn ở mức thấp nhưng động thái tiết cung giá rẻ trong khi bên
mua đẩy mạnh các bluechips đã khiến hai sàn tăng vọt. Vn-Index tăng
11,94 điểm lên 384,94 điểm (+3,2%), đây là mức cao nhất trong gần 2
tháng qua. Đầu giờ giao dịch, các bluechips hầu hết đều giao dịch
quanh giá tham chiếu, kể từ 9h30, khi BVH đang giảm 1.600 đồng đột
ngột tăng trần lên 52.500 đồng, các bluechips khác cũng đồng loạt tăng
mạnh. Cuối phiên, MSN, BVH, VIC, VCB, SSI, REE đều tăng trần, đáng
chú ý VCB có dư mua trần hơn 288 nghìn đơn vị. Các bluechips một
thời như PVD, PVF, DPM, HPG…hôm nay cũng không còn dư bán cuối
phiên. Đã rất lâu các bluechips mới được “đánh lên” đồng bộ như phiên
sáng nay, thị trường thực sự hưng phấn trong phiên giao dịch đầu năm
mới. Tuy nhiên một số penny vẫn bị bán sàn như VNE, PXL, TMP,
NTB… KLGD sàn HoSe giao dịch hơn 21,5 triệu đơn vị, tương đương
296 tỷ đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX-Index cuối phiên tăng 0,9 điểm lên 59,34 điểm (+1,54%). VND đã
có lúc chạm giá trần 7.300 đồng/cp song bình quân VND chỉ ở mức
7.000 đồng/cp; lực bán VND và KLS tăng nhẹ vào cuối phiên, khiến 2
mã này đóng cửa về sát giá tham chiếu. Trong khi đó, BVS chỉ tăng
điểm trong chốc lát, khoản lỗ lũy kế hơn 300 tỷ của BVS tính đến thời
điểm 31/12 (năm 2011 lỗ hơn 92 tỷ) khiến những người mua vào cổ
phiếu này có phần e dè. Cổ phiếu được mua mạnh trên sàn Hà Nội
sáng nay là FLC, tăng trần 1.700 đồng lên 26.700 đồng/cp, DCS, KHB,
KSD, PVA, THT, TDN… WSS cuối phiên dư bán sàn hơn 53 nghìn đơn
vị. KLGD sàn Hà Nội giao dịch 19,3 triệu đơn vị, tương đương 156,5 tỷ
đồng.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại mua ròng 54 tỷ đồng trên 2 sàn trong phiên đầu năm. Tại
sàn HOSE, khối ngoại mua vào 3,62 triệu đơn vị trong khi bán ra 1,69
triệu đơn vị. Giá trị mua ròng trong phiên đạt 49,8 tỷ đồng. VN-Index
hôm nay tăng 11,9 điểm và đóng cửa ở mức 384,9 điểm. Tại sàn Hà
Nội, trong phiên mua ròng 29 liên tiếp, khối ngoại mua vào 580,5 nghìn
đơn vị và bán ra 148,2 nghìn đơn vị. Giá trị mua ròng trong phiên đạt
gần 4 tỷ đồng

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

Trang 2

gần 4 tỷ đồng. BÁN 1,687,380 148,200



Một phiên giao dịch mở đầu năm Nhâm Thìn khá nhộn
nhịp, VN-Index đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong
phiên, tăng 11.94 điểm (tương đương 3.2%), lên 384.94
điểm. Các bluechips tiếp tục kéo chỉ số vượt qua mốc
kháng cự 380 một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên dòng tiền
vào thị trường vẫn khá yếu do tâm lý nghỉ Tết dài ngày.
Thanh khoản vẫn ở mức thấp, tổng khối lượng giao dịch
chỉ đạt hơn 21.5 triệu đơn vị, tương đương giá trị đạt
gần 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét về mặt kỹ thuật thì phiên
giao dịch ngày 30/1 là khá tích cực. MACD cắt lên trên
đường tín hiệu và đã cho giá trị dương, đồng thời RSI
tiếp tục tăng mạnh cho thấy đà tăng có thể tiếp tục trong
vài phiên tới. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng về hai phía,
tuy nhiên vẫn không bao được đường giá. Vì vậy trong
phiên giao dịch tới đường giá sẽ chịu áp lực điều chỉnh
quay lại vào trong dải Bollinger. Xu thế tăng điểm chỉ
thực sự được xác định khi mà kèm theo nó là thanh
khoản được cải thiện.
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Diễn biến kém hưng phấn hơn sàn Hose, Tuy nhiên
HNX đóng cửa ở mức điểm gần cao nhất trong ngày,
tăng 0.9 điểm (tương đương 1.54%), đạt 59.34 điểm.
Thanh khoản vẫn chưa có chuyển biến tích cực, tổng
khối lượng giao dịch chỉ đạt hơn 21 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt 187 tỷ đồng. Nhóm dẫn dắt
trên HNX phiên này khá yếu, đóng góp chủ yếu vào
điểm số do đà tăng khá tốt của ACB và PVS. Các chỉ
báo kỹ thuật phát ra tín hiệu khá tích cực khi MACD tiếp
tục cắt lên trên đường tín hiệu và tiến dần đến giá trị
dương, RSI và MFI tiếp tục tăng cho thấy thị trường có
thể tăng trong vài phiên tới. Dải Bollinger đang mở rộng
về 2 phía cho biến động mạnh hơn của đường giá trong
những phiên giao dịch tiếp theo. Phiên giao dịch tới,
HNX-Index gặp ngưỡng kháng cự 60 – ngưỡng kháng
cự khá cứng, để có thể tiếp nối đà tăng, có thể đường
giá sẽ chịu áp lực điều chỉnh kèm theo nó là thanh
khoản được cải thiện.

62 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
410 điểmMạnh 336 điểm

347 điểm

388 điểm

YếuYếu 58 điểm

Trang 3

60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 31/01/2012

Phiên giao dịch mở đầu năm mới Nhâm Thìn khép lại trong sắc xanh, VN-Index đóng cửa hưng phấn tăng
mạnh 11,94 điểm (tương đương tăng 3,2%) lên 384,94 điểm, Với hơn 200 cổ phiếu tăng giá. HNX-Index ghi
được 0,9 điểm (tương đương 1,54%) lên sát mốc 60 đạt 59,34 điểm. Lượng tiền từ khối ngoại vào sàn HSX
hôm nay chiếm trên một phần ba sàn, đặc biệt tập trung vào cổ phiếu chủ chốt khiến phiên mở hàng đầu xuân
đủ sắc thái rộn ràng.
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Chứng khoán Châu Á giảm, trước một hội nghị thượng đỉnh châu Âu về cuộc khủng hoảng nợ của khu vực và
sau khi nền kinh tế Mỹ được mở rộng ít hơn dự báo, làm ảnh hưởng đến triển vọng thu nhập cho các nhà xuất
khẩu. Chứng khoán Nhật Bản giảm ngày thứ 2 liên tiếp, mức giảm lớn nhất trong 2 tuần qua, chỉ số Nikkei 225
giảm 0,5%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,2%. Chỉ số của Úc giảm 0,4%. Chỉ số Hang Seng của
Hong Kong giảm 1,7%. Chỉ số Shanghai của Trung Quốc giảm 1,5%.

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.

Đã rất lâu rồi, thị trường đã có một phiên giao dịch hứng khởi khi có tới hơn 200 cổ phiếu tăng giá trong khi chỉ
có 30 mã giảm. Hàng loạt cổ phiếu lớn tăng trần là nguyên nhân chính dẫn đến việc Vn-Index đã tăng tới 3,2%.
Tổng lượng giao dịch tại HoSE đạt 21,5 triệu đơn vị, trị giá gần 300 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu tăng giá mạnh
hôm nay đều có dấu ấn của lực mua từ nhà đầu tư nước ngoài. Dấu ấn của khối ngoại cũng xuất hiện ở BVH,
DPM, HAG, PVD, VCB. Không chỉ lượng tiền thực vào khá lớn mà tỉ trọng mua trên tổng thanh khoản của
những mã này đều rất cao, góp phần quan trọng tạo sức đẩy ở nhóm blue-chip. Tổng lượng tiền vào qua các
giao dịch khớp lệnh của hai sàn hôm nay đạt 387,4 tỷ, chỉ tăng hơn 6% so với bình quân mỗi phiên của tuần
trước kỳ nghỉ. Tiền vào HNX thậm chí còn giảm gần 21% so với phiên ngày 20/1. Sàn HNX tăng theo đà hưng
phấn của sàn HOSE khi sàn HOSE tăng mạnh. Phiên tăng điểm hôm nay được là nhờ sự can thiệp của nhà
đầu tư nước ngoài cũng như tâm lý giải ngân vào ngày tốt đầu năm kỳ vọng một năm mới đầu tư thắng lợi hơn
chứ không có thông tin gì từ chính sách tác động tới. Ngoài thông tin về chỉ số VN30 sẽ được áp dụng ngay
trong đầu tháng 2/2012. Trong điều kiện VN-Index đang có bất cập khi chịu ảnh hưởng mạnh từ biến động của
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như hiện nay thì sự xuất hiện của chỉ số VN30 sẽ mở ra kỳ vọng tích cực hơn về
diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Phiên giao dịch đầu năm mở ra cho nhà đầu tư nhiều kỳ vọng về thị trường sẽ thuận lợi và tăng trưởng. Tuy
nhiên phiên tăng hôm nay chưa nói lên được nhiều về điều đó vì chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà
đầu tư. Việc tham gia đua mua giá khi thị trường tăng ở những phiên như thế này nhà đầu tư sẽ phải chấp nhận
mức rủi ro lớn. phiên ngày mai khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng đà tăng sẽ không mạnh như hôm
nay. 

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

Trang 4

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.




