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VN-Index tạm đứng tại mốc tham chiếu 385,69 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt gần 36,3 triệu đơn vị, tương đương giá trị 678,97 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,51 triệu đơn vị, trị giá 425,79
tỷ đồng (Giá trị lớn chủ yếu là giao dịch trái phiếu). Với 7 mã tăng giá,
13 mã đứng giá và 10 mã giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 0,11 điểm
(+0,02%), lên 451,72 điểm. Một số cổ phiếu nhỏ tăng trần với lượng dư
mua trần khá lớn như VHG dư mua gần 607.000 cổ phiếu, UDC dư
mua trần gần 69.000 cổ phiếu, TTF dư mua trần 93.200 cổ phiếu, HAP
dư mua trần 115.580 cỏ phiếu, GTT dư mua trần 10.000 cổ phiếu và
BGM dư mua trần hơn 450.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, các mã có vốn hóa
lớn như GAS, VNM, BVH, OGC… đóng cửa ở mức giá giảm là nguyên
nhân chính khiến chỉ số VN-Index không giữ được đà tăng điểm của
phiên sáng.
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Khối ngoại hôm nay mua vào 56 mã, với tổng khối
lượng 1.619.520 đơn vị, trong đó MBB và PPC được họ mua vào nhiều
nhất với khối lượng lần lượt 365.100 cổ phiếu và 221.600 cổ phiếu.
Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua vào 34 mã trên sàn HNX với tổng khối
lượng 536.800 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất là SDH với
125.000 cổ phiếu. Bên cạnh đó, họ bán ra 10 mã với tổng khối lượng
1 194 700 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm 0,32 điểm (-0,61%) xuống 51,78 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 25,17 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 155,07
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,57 triệu đơn vị, trị giá
22,04 tỷ đồng. Nhiều mã chủ chốt tại sàn HNX giảm điểm, trong đó,
ACB, PVX, SHB, VCG đều giảm 100 đồng/CP, NTP giảm tới 500
đồng/CP, VND và NVB đứng ở mức tham chiếu, trong khi đó, KLS,
SCR và SHS tăng nhẹ 100 đồng/CP. SHB là cổ phiếu có khối lượng
khớp lớn nhất sàn HNX đạt 3,66 triệu cổ phiếu. Đóng cửa, SHB tạm
đứng tại mức giá 4.900 đồng/CP, giảm 100 đồng/CP với lượng dư mua
hơn 2,5 triệu cổ phiếu và dư bán hơn 3,5 triệu cổ phiếu. Đây cũng chính
là cổ phiếu khối ngoại bán ra mạnh nhất đạt gần 1,05 triệu cổ phiếu.
Tiếp đó là SCR với khối lượng khớp đạt 2,92 triệu cổ phiếu với lượng
dư mua hơn 2 triệu cổ phiếu và dư bán hơn 2,3 triệu cổ phiếu. Đóng
cửa, SCR tăng 100 đồng/CP tạm đứng giá 4.700 đồng/CP.

BÁN 1,293,690 1,194,700

Trang 1

1.194.700 cổ phiếu.
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Sau phiên tăng khá tốt hôm qua, hôm nay tâm lý đã diễn
biến xấu đi, chỉ số giảm điểm ngay từ đầu phiên. Kết
thúc phiên giao dịch VN-Index giữ nguyên mức điểm
của phiên hôm qua 385,69 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật
cơ bản MACD, STO, RSI vẫn trong xu thế tăng và
hướng về vùng quá mua. Dải Bollinger vẫn có dấu hiệu
đi ngang bởi những phiên vừa qua VN-Index không thật
sự bứt phá trong khi đà giảm cũng không thực sự
mạnh. Như vậy trước mắt VN-Index vẫn đang có mốc
kháng cự là 390 điểm. 
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347 điểm

390 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
422 điểmMạnh 336 điểm

364 điểm

Mạnh

Yếu

HNX-Index đang tạo nên xu thế điều chỉnh khá rõ khi chỉ
số này sau khi chạm mốc kháng cự 52 điểm vào ngày
hôm qua đã quay đầu giảm. Áp lực bán mạnh là nguyên
nhân chính, tu nhiên điểm tích cực là thanh khoản tuần
này đã tăng đáng kể so với tuần trước đó. Chỉ báo STO
và RSI quay đầu giảm trong khi MACD vẫn đang trong
quá trình đi lên tuy vẫn còn ở dưới đường 0. Dải
Bollinger đang trong xu thế lình xình và co hẹp do HNX-
Index đang có xen kẽ những phiên tăng giảm nhẹ và đi
ngang khiến chỉ số gần như không thay đổi nhiều. HNX-
Index có thể tiếp tục có sự điều chỉnh trong khoảng 51-
52 điểm.

54 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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409 điểm

Trang 2

52 điểmYếuYếu 50 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng khi số liệu kinh tế Mỹ cho thấy, số đơn đặt hàng máy móc và ngành dịch vụ tăng
trưởng nhiều hơn dự đoán. Lúc 5h22’ chiều nay (theo giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng
0,2% lên 125,53 điểm, hướng đến mốc cao nhất kể từ tháng 4. Chứng khoán châu Á tăng khi số liệu công bố
hôm qua 5/12 cho thấy, số đơn đặt hàng máy móc tại Mỹ tháng 10 tăng mạnh nhất 8 tháng. Bên cạnh đó, ngành
dịch vụ Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh hơn trong tháng 11. Chứng khoán châu Á cũng được hỗ trợ khi đàm
phán ngân sách tại Mỹ có tiến triển tích cực. Hàng chục nghị sỹ Cộng hòa kêu gọi lưỡng đảng phá vỡ tình trạng
bế tắc trong các cuộc đàm phán, chấm dứt bất đồng giữa tổng thống Obama và chủ tịch Hạ viện John Boehner
về vấn đề thuế đánh lên giới giàu. Ông Obama cho biết, hơn ai hết ông là người mong muốn giải quyết vấn đề
này nhanh nhất và các nhà lập pháp Mỹ có thể đạt thỏa thuận về ngân sách trong vòng 1 tuần nếu đảng Cộng
hòa chịu thay đổi lập trường. Chứng khoán Australia bù đắp lại phần nào mức giảm khi số liệu cho thấy, tỷ lệ
thất nghiệp nước này tháng 11 bất ngờ giảm còn 5,2%, từ 5,4% trong tháng 10. 
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VN-Index giảm mạnh trong phiên chiều nhưng cuối phiên hồi phục về mốc tham chiếu, vẫn đóng cửa tại 385,7
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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
ph c m c đích tham khảo Công t Chứng khoán Đông Nam Á không chị trách nhiệm ới bất kỳ q ết định m a ha bán khi khách hàng sử d ng các thông tin trên

Phiên giao dịch cuối tuần ngày mai (07/12) thị trường khó có khả năng tăng điểm bởi áp lực bán trong các phiên
tăng điểm. Sự thận trọng vẫn rất cần thiết trong bối cảnh hiện tại bởi rõ ràng tâm lý thiếu tin tưởng vào thị
trường vẫn đang ngự trị. 

g g g g
điểm. Giá trị giao dịch đạt 679 tỷ đồng, lớn gấp rưỡi phiên trước. HNX-Index giảm 0,61% xuống 51,78 điểm. Giá
trị giao dịch 155 tỷ đồng, giảm gần 30% so với phiên trước.

Giao dịch hôm nay sụt giảm cả về điểm số là điều bình thường, vì hôm qua là một phiên bùng nổ quá mạnh.
Những hưng phấn bột phát dễ qua nhanh và nhịp điều chỉnh mới hấp dẫn được người mua. Lực cầu vẫn tỏ ra
dồi dào, nhưng rất hạn chế đua giá, thậm chí là cả trên tham chiếu một bước. Ngay cả khi VN-Index có một cú
nhảy ngược dòng về mức tham chiếu lúc đóng cửa, tình trạng giao dịch chủ đạo trong chiều nay vẫn là giảm
sâu hơn. Thông tin về việc giảm lãi suất vẫn đang được nhà đầu tư chờ đợi. Trần lãi suất cho vay phải được
điều chỉnh theo quý và lãi suất cho vay đến giữa năm 2013 có thể xuống 10,5-11%/năm. Ngân hàng Nhà nước
đang có những động thái tích cực trong việc yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất để giảm khó khăn cho doanh
nghiệp.

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.

KHUYẾN CÁO 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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