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VN-Index giảm 1,89 điểm (- 0,49%), xuống mức 383,8 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 32,2 triệu đơn vị, tương đương giá trị hơn 340 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 7,4 triệu đơn vị, trị giá 105,46
tỷ đồng, với 2 mã bất ngờ có giao dịch thỏa thuận lớn là NVT và cổ
phiếu quỹ PRUBF1 khối lượng giao dịch lần lượt đạt 3 triệu và 1,25
triệu đơn vị. Toàn sàn có 95 mã tăng, 102 mã giảm, 87 mã đứng giá.
Trong nhóm VN30, với 5 mã tăng; 16 mã giảm và 9 mã đứng giá, chỉ số
VN30-Index giảm 1,91 điểm (-0,42%), xuống mức 449,81 điểm. Nhóm
cổ phiếu ngân hàng ngoài CTG tăng 300 đồng/cp, các cổ phiếu ngân
hàng trong nhóm VN30 cũng có ngày giao dịch không mấy khởi sắc,
trong đó phải kể đến như VCB giảm 500 đồng/cp; MBB giảm 100
đồng/cp; EIB và STB đứng ở mức giá tham chiếu. Trong nhóm chứng
khoán có SSI (giảm 200 đồng/cp), AGR (giảm 100 đồng/cp). OGC,
VHG, ITA là 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn HSX, với
khối lượng đạt trên 1 
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HNX-Index giảm 0,12 điểm (-0,23%), xuống 51,66 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 29,18 triệu đơn vị, tương đương trị giá 157,27 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,75 triệu đơn vị, trị giá 13,83
tỷ đồng. Với 7 mã tăng, (trong đó có 3 mã tăng trần là PV2, ICG, DCS);
8 mã giảm, 14 mã đứng giá và 1 mã không giao dịch, HNX30 - Index
giảm 0,25 điểm (-0,26%), xuống 94,23 điểm. Trên HNX, diễn biến thị
trường cũng không khả quan hơn so với sàn HOSE, các mã cổ phiếu
dẫn dắt thị trường cũng không tạo ấn tượng khi giao dịch quanh hoặc
dưới mốc tham chiếu. Nhóm chứng khoán có KLS, VND đứng ở mức
tham chiếu, BVS giảm 100 đồng/cp. Nhóm cổ phiếu dầu khí có PVE,
PVG, PVL ghi nhận sự tăng giá nhưng không đủ đỡ đà giảm của thị
trường. SCR, SHB, PVL là 3 mã có lượng giao dịch lớn nhất, với khối
lượng giao dịch lần lượt đạt: 4,2 triệu, 2,25 triệu và 1,98 triệu đơn vị. 
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 68 mã với tổng khối
lượng đạt 1,8 triệu đơn vị. Trên Hnx, Khối ngoại mua vào 40 mã với
khối lượng đạt gần 5 triệu đơn vị, trong đó PVS và KLS là những mã
được mua vào nhiếu nhất với khối lượng trên 1 triệu cổ phiếu.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/12, hầu hết các cổ phiếu
trong nhóm ngân hàng, khoáng sản, dầu khí, bất động
sản đều giảm sàn, chỉ số VN-Index giảm 1,89 điểm (-
0,49%), xuống mức 383,8 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cơ
bản MACD, STO, RSI vẫn trong xu thế tăng và trong
vùng quá mua mặc dù sau phiên giao dịch hôm nay đã
quay đầu giảm. Dải Bollinger có dấu hiệu tăng nhẹ
nhưng xu thế đi ngang chiếm ưu thế bởi những phiên
vừa qua VN-Index không thật sự bứt phá trong khi đà
giảm cũng không thực sự mạnh. Như vậy VN-Index vẫn
đang có mốc kháng cự là 390 điểm. 
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Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,12 điểm (-
0,23%), xuống 51,66 điểm. Chỉ báo STO và RSI TI tiếp
tục 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
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52 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:
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Thị trường chứng khoán mất điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày 7/12. VN-Index giảm 0,49% xuống
383,8 điểm. Giá trị giao dịch 390 tỷ đồng, giảm hơn 40% so với phiên trước, chủ yếu do hôm qua có giao dịch
thỏa thuận 4 triệu trái phiếu BIDV, giá trị hơn 350 tỷ đồng. HNX-Index giảm 0,23% xuống 51,66 điểm. Giá trị
giao dịch 157 tỷ đồng xấp xỉ giao dịch phiên trước
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Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, giúp chỉ số chứng khoán khu
vực thiết lập chuỗi tuần tăng điểm dài nhất trong 3 tháng qua nhờ báo cáo số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp
tại Mỹ sụt giảm và ngành công nghiệp xây dựng tại Australia giảm tốc chậm hơn. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình
Dương tăng 0,4% lên 126,24 điểm lúc 3:46 chiều nay tại Tokyo. Như vậy, chỉ số này đã đánh dấu 3 tuần tăng
điểm liên tiếp đồng thời là giai đoạn tăng điểm dài nhất kể từ ngày 17 tháng 8. Cụ thể, tại các thị trường chứng
khoán trong khu vực, chỉ số S&P/ASX 200 Australia tăng 0,9%, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Chỉ số
Thượng Hải Composite tăng 1,8%, xác lập mức tăng điểm hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

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.

giao dịch 157 tỷ đồng, xấp xỉ giao dịch phiên trước.

Nhìn chung, phần lớn cổ phiếu trên 2 sàn hôm nay đóng cửa tại giá tham chiếu hoặc tăng giảm nhẹ. Toàn thị
trường có 350 mã đứng giá, trong đó khoảng 190 mã không có giao dịch. Việc thiếu cầu đẩy trên tham chiếu
chưa rõ xuất phát từ nguyên nhân cạn cầu hay tạm buông cho điều chỉnh, rũ bớt lượng hàng trading ngắn hạn
và cắt lỗ. Thực ra việc tăng từ từ, có lên có xuống, thanh khoản hai chiều đảm bảo bao giờ cũng bền hơn. Nếu
thị trường đang điều chỉnh bình thường, sẽ sớm thấy lượng cầu đỡ giá thấp đủ mạnh để tạo nên các dao động
giá hẹp. Dao động lúc này quan trọng nhất, càng hẹp càng tốt vì nó thể hiện áp lực chốt ngắn hạn không cao,
hoặc cầu chậm chân mua giá thấp đủ lớn để cân bằng.

Tuần tới thị trường sẽ có những diễn biến khó đoán bởi chưa có một tín hiệu rõ ràng cho sự phục hồi. Thanh
khoản cũng chưa được cải thiện một cách rõ rệt. Sự thận trọng vẫn rất cần thiết bởi rủi ro còn rất lớn trong
những phiên giảm điểm, và rất khó kiếm lời từ sự lình xình của thị trường.

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.




