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VN-Index tăng 4,7 điểm (+1,23%), lên 385,6 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt gần 23,29 triệu đơn vị, tương đương giá trị 364,45 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,43 triệu đơn vị, trị giá 71,2 tỷ
đồng. Trong nhóm VN30, BVH, KDC và VCB được đẩy lên giá trần với
mức tăng tương ứng 1.300 đồng/CP, 1.600 đồng/Cp và 1.100 cổ phiếu,
các mã ngân hàng khác như MSN, VNM, CTG, MBB cũng giữ được
nhịp tăng tốt, EIB đứng ở mức tham chiếu. Trong khi đó, ITA bị nhà đầu
tư xả mạnh và quay lại mốc tham chiếu đạt 3.900 đồng/CP. Với 17 mã
tăng giá, 7 mã đứng giá và 6 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 4,95
điểm (+1,1%), lên 455,78 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn không mấy
được cải thiện khi kết thúc phiên giao dịch, trên sàn HOSE chỉ có 2 mã
có khối lượng giao dịch đạt trên 1 triệu cổ phiếu là MBB và ITA với khối
lượng khớp lần lượt đạt 2,24 triệu đơn vị và 1,15 triệu đơn vị.
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HNX-Index giảm 0,5 điểm (-0,97%) xuống 51,08 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 22,39 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 135,79 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,22 triệu đơn vị, trị giá 15,21
tỷ đồng. Với 3 mã tăng giá gồm IDJ, OCH và PVC tăng 100 đồng/CP,
11 mã đứng giá và 16 mã giảm giá, HNX30 đứng ở mức 91,69 điểm,
giảm 1,46 điểm (-1,56%). Kết thúc phiên giao dịch, SCR bị kéo giảm
sàn với lệnh mua trống sàn đứng ở mức giá 4.000 đồng/CP. Đây là cổ
phiếu được nhà đầu tư gom nhiều nhất trên sàn HNX với khối lượng
khớp hơn 5,2 triệu đơn vị. Các mã có vốn hóa lớn khác như ACB, KLS,
PVX giảm 200 đồng/CP, VND giảm 300 đồng/CP. 5 cổ phiếu tiếp đó có
khối lượng khớp đạt hơn 1 triệu đơn vị gồm SHB (2,47 triệu đơn vị),
VND (2,23 triệu đơn vị), PVX (1,22 triệu đơn vị), KLS (1,19 triệu đơn vị)
và FLC (1,17 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại mua ròng 66,3 tỷ đồng trong phiên 8/11, lớn nhất 1 tháng
qua và tăng mạnh so với trung bình gần đây. Giá trị mua vào tăng 34%
lên 107 tỷ đồng trong khi giá trị bán ra giảm 44% xuống 41 tỷ đồng. Bên
sàn Hà Nội, khối ngoại mua vào 4,3 tỷ đồng và bán ra 1,5 tỷ đồng, đều
giảm so với phiên trước. Giá trị mua ròng giảm hơn 40% xuống 2,75 tỷ
đồng.
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Chỉ 15 phút cuối giao dịch, lực cầu mạnh đã đẩy chỉ số
VN-Index này bật tăng mạnh. Các chỉ báo kỹ thuật đều
cho những tín hiệu tích cực cho sự phục hồi ngắn hạn
của chỉ số. Chỉ báo RSI và STO tăng mạnh ra khỏi vùng
quá bán, cho thấy áp lực bán giảm mạnh so với các
phiên trước đó. Chỉ báo MACD dao động đi ngang dưới
đường zero đã chỉ ra tín hiêụ tích cực hơn. Dải Bollinger
đang trong xu thế mở rộng, đường giá tăng mạnh trong
dải Bollinger cho thấy xu thế phục hồi trong các phiên tới
là rất có thể. Mốc kháng cự hiện tại là 390 điểm.
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Các chỉ báo kỹ thuật tăng sau một thời gian dài giảm
mạnh và lình xình. Chỉ báo RSI, STO đã rời vùng quá
bán cho thấy áp lực bán đã có phần giảm Dải Bollinger
mở rộng hơn như vậy thị trường tiếp tục có biến động
nhẹ trong một vài phiên tới. Khả năng hồi phục trong
ngắn hạn của chỉ số với mốc kháng cự là 52 điểm

54 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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2 chỉ số thị trường chứng khoán tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 8/11 VN-Index tăng 1 23% lên
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Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 17,02 điểm, tương đương 1,2%, xuống còn 1.377,51 điểm. Chỉ số Dow
Jones giảm 121,41 điểm, tương đương 0,9%, xuống 12.811,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 41,7
điểm, tương đương 1,4%, xuống 2.895,58 điểm. Khối lượng giao dịch phiên ngày 8/11 đạt 6,9 tỷ cổ phiếu, cao
hơn 15% so với trung bình 3 tháng. Kể từ khi lên mốc cao nhất 52 tuần vào ngày 14/9, chỉ số S&P 500 đã giảm
tới 6%. Phiên trước đó ngày 7/11, một ngày sau khi ông Obama tái đắc cử tổng thống, S&P 500 giảm hơn 2%,
mạnh nhất kể từ ngày 1/6. Nhà đầu tư lo ngại quốc hội Mỹ sẽ không đạt được thỏa thuận nào để thay đổi kế
hoạch giảm chi tiêu và tăng thuế trị giá hơn 600 tỷ USD có hiệu lực vào ngày 1/1/2013 – còn gọi là nguy cơ
“vách đá tài khóa”khiến Mỹ đứng trước nguy cơ rơi vào suy thoái đầu năm 2013. Tình hình tại châu Âu ngày
càng diễn biến phức tạp. Gói cứu trợ cho Hy Lạp có nguy cơ tiếp tục bị trì hoãn đến cuối tháng 11 khi các bộ
trưởng tài chính châu Âu vẫn chưa ra được quyết định. Trong khi đó, Hy Lạp đang ở trong tình thế rất khó khăn
khi quốc hội nước này đã thông qua gói khắc khổ mới để nhận được cứu trợ nhưng sự phản đối của người dân
với những biện pháp này rất mạnh. Nhiều công đoàn Hy Lạp đã tổ chức cuộc biểu tình trong 48 giờ liên tiếp.
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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.

2 chỉ số thị trường chứng khoán tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch ngày 8/11. VN-Index tăng 1,23% lên
385,6 điểm. Giá trị giao dịch 364 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,97%
xuống 51,08 điểm. Giá trị giao dịch 136 tỷ đồng, giảm 30% so với hôm qua.

Cú đẩy mua mạnh trong đợt khớp lệnh đóng cửa đã kéo thanh khoản của HSX trong phiên chiều lên mức cao.
Thông thường sau một phiên tăng nóng như phiên trước, giá sẽ chững lai một nhịp. Các nhà đầu tư chậm chân
sẽ có cơ hội “lên tàu”. Tuy nhiên nếu nhiều người chấp nhận mua lúc điều chỉnh thì thanh khoản phải cao hơn.
Có thể điều này sẽ diễn ra vào phiên chiều. Nếu thanh khoản vẫn giữ ở mức yếu thì chủ đạo là người mua chọn
giá thấp. Thị trường không giữ được đà tăng của phiên trước trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu lao dốc sau
khi ông Obama tái đắc cử, do lo ngại những vấn đề về thuế và cắt giảm chi tiêu mà vị Tổng thống Mỹ này sắp
phải đối mặt. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô trong nước chưa có nhiều thuận lợi, Quốc hội trong phiên họp sáng
nay đánh giá thị trường bất động sản khó có khả năng phục hồi khi lãi suất, nợ xấu ngân hàng ở mức cao. Bên
cạnh đó, Quốc hội đã thông qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội 2013 như GDP 5,5%, CPI 8%, tạo việc làm 1,6 triệu
lao động.

Nếu VN-Index tiếp tục hồi phục trong các phiên tới, khả năng xu hướng ngắn hạn của chỉ số này sẽ bớt tiêu cực
hơn. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng và khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong danh
mục khi thị trường chưa có tín hiệu bứt phá.

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
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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.




