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VN-Index tăng 2,68 điểm (+0,69%), lên 389,37 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 40,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 556 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận là 5,2 triệu đơn vị, trị giá 153 tỷ
đồng. VIC, CII, SAM là những mã được thỏa thuận nhiều nhất với khối
lượng và giá trị lần lượt là 1 triệu cổ phiếu (73,5 tỷ đồng), 1,06 triệu cổ
phiếu (25,926 tỷ đồng), gần 1,19 triệu cổ phiếu (7,608 tỷ đồng). Nhóm
VN30 có thêm 3 mã tăng giá, nâng tổng số mã tăng lên 13 mã, trong
khi số mã giảm giá chỉ còn 6 mã so với 9 mã của phiên sáng. Kết thúc
phiên 11/12, VN30-Index tăng 2,21 điểm (+0,49%), lên 455,9 điểm. Kết
thúc phiên, HAG được khớp 1.543.170 cổ phiếu, trong đó, khối ngoại
mua vào 339.740 cổ phiếu. HAG đóng cửa ở mức giá 20.500 đồng/cổ
phiếu, tăng 700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, HAG không phải là mã có
khối lượng khớp lớn nhất sàn HOSE mà là ITA khi mã này được khớp
1.427.780 cổ phiếu. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, HAG được nhà đầu tư nước ngoài mua vào khá mạnh, giúp
thanh khoản của mã này tăng lên. Ngoài HAG, khối ngoại trong phiên
này còn mua mạnh vào CTG với 452.350 cổ phiếu, ITA 339.740 cổ
phiếu, VCB 278.110 cổ phiếu, PVF 257.380 cổ phiếu, STB 243.340 cổ
phiếu. Tổng cộng, họ mua vào 70 mã.Trên Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài 
mua vào 35 mã, đồng thời bán ra 19 mã, Trong đó, họ mua vào nhiều
nhất là VND với 402 000 cổ phiếu và bán ra nhiều nhất là SHB với

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng cuối
phiên hồi phục trở lại, đóng cửa tại 52,72 điểm, gần như không đổi so
với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 275 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên
trước. Khối lượng khớp lệnh hôm nay đạt 48 triệu cổ phiếu, cao nhất
hơn 3 tháng qua. Ngoài sự trợ giúp của ACB, một số cổ phiếu trong
nhóm HNX30 như PVL, PVV, VGS, SCR vẫn duy trì được sắc trần.
Trong đó, SCR được mua vào rất lớn và là mã có khối lượng khớp lớn
nhất sàn HNX với 8.398.400 cổ phiếu. SHB, DCS, APS và VND cũng là
những mã được khớp lớn trong phiên hôm nay với khối lượng lần lượt
là 5.476.800 cổ phiếu, 2.832.600 cổ phiếu, 2.825.100 cổ phiếu,
2.330.200 cổ phiếu.

BÁN 1,789,970 1,764,698
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nhất là VND với 402.000 cổ phiếu và bán ra nhiều nhất là SHB với
1.377.700 cổ phiếu.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/12, VN-Index tăng 2,68
điểm (+0,69%), lên 389,37 điểm. Nhờ diễn biến tích cực
từ thị trường VN-Index đã hồi phục khá tốt trong vài
phiên gần đây, chỉ số đã tiến gần sát dải trên của
Bollinger. Dải này đang có xu hướng mở rộng hơn trước
những biến động vừa qua của chỉ số VN-Index . Cả 3
chỉ báo quan trọng gồm STO, RSI, MACD đều phát đi
tín hiệu rõ nét bởi thị trường đang tăng nhẹ nhưng
không lình xình và cũng không thể giảm sâu. Diễn biến
vừa qua của sàn Hose khá èo uật, thanh khoản ở mức
thấp và giảm qua từng phiên, nhưng trong vài phiên gần
đây không khí đã trở nên sôi động hơn, tạo tâm lý tốt
hơn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên chỉ số vẫn chưa vượt
qua được mốc kháng cự 390 điểm. Với tín hiệu tốt hiện
tại, mốc kháng cự hiện tại của chỉ số là 409 điểm.
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347 điểm

390 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
422 điểmMạnh 336 điểm

364 điểm

Mạnh

Yếu

Có phần ít sôi động hơn sàn Hose, nhưng HNX-Index
tăng khá tốt trong 2 phiên vừa qua vượt ra khỏi dải
Bollinger, tuy nhiên dải Bollinger khá hẹp và trong xu thế
đi ngang. Thanh khoản sàn Hà Nội hôm nay tiếp tục
tăng khá tốt sau một thời gian dài lình xình. Chỉ báo
MACD tại sàn này vẫn hướng lên trong khi chỉ báo STO
và RSI đi ngang và chưa chỉ rõ xu thế. Phiên ngày mai
nhờ hiệu ứng thanh khoản được cải thiện một phần,
HNX-Index nhiều khả năng tiếp tục giữ được trạng thái
giao dịch như hôm nay. Như vậy mốc 52 điểm sẽ là mốc
hỗ trợ cho chỉ số trong thời điểm hiện tại. 

55 điểm
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54 điểmYếuYếu 52 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán châu Á vẫn nhận được sự hỗ trợ bởi kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế tiếp theo của
FED. Trong phiên họp 2 ngày được khởi động hôm nay, FED nhiều khả năng sẽ bình luận về chương trình mua
trái phiếu dài hạn trị giá 45 tỷ USD/tháng bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Kế hoạch này được kỳ vọng sẽ thay thế
cho chương trình Hoán đổi trái phiếu sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Trong khi đó, các cuộc đàm phán liên quan
tới vực thẳm ngân sách Mỹ vẫn tiếp tục diễn ra nhưng tin tức về vấn đề này khá ít ỏi, do đó, sức chi phối của nó
tới thị trường gần như không đáng kể. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư vẫn lo lắng về khả năng những nhà
hoạch định chính sách quốc gia sẽ không đạt được thỏa thuận giải quyết điều này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật
bản giảm 0,1%. Chỉ số Shanghai giảm 0,4%. Chỉ số Hangseng giảm 0,2%.
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Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 11/12 nhưng mức tăng đã bị hạn chế do
nhà đầu tư mạnh tay bán ra. Giao dịch trên cả 2 sàn đều tăng so với phiên trước. VN-Index tăng 0,69% lên
389,37 điểm. Giá trị giao dịch 556 tỷ đồng, tăng 15% so với phiên trước. chỉ số HNX-Index giảm điểm trong
phần lớn thời gian giao dịch nhưng cuối phiên hồi phục trở lại đóng cửa tại 52 72 điểm gần như không đổi so
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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
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.

Với tâm lý khá tích cự sau phiên hôm nay thì cả hai sàn khả năng vẫn tiếp tục khởi sắc vào phiên ngày mai.
Nhận định chung vẫn là thị trường sẽ còn dùng dằng từ nay đến cuối năm, và chưa thể khẳng định sự khởi sắc
của vài phiên gần đây là bền vững.

phần lớn thời gian giao dịch nhưng cuối phiên hồi phục trở lại, đóng cửa tại 52,72 điểm, gần như không đổi so
với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 275 tỷ đồng, tăng 13% so với phiên trước.

Thị trường bước vào phiên giao dịch chiều vẫn với không khí phấn trấn và sôi động như phiên sáng. Đà tăng
mạnh vẫn duy trì ở các mã penny và midcap, tuy nhiên, do nhóm bluechip không tăng mạnh nên VN-Index
không thể bứt phá. Dù phần lớn thời gian dao động trái chiều nhau, nhưng cả 2 sàn đều có được màu xanh khi
đóng cửa. Thanh khoản tiếp tục được cải thiện đáng kể. Nhóm cổ phiếu dầu khí, bất động sản và một số penny
khác vẫn giữ được đà tăng mạnh trong phiên chiều. Áp lực bán ra đã tăng khá mạnh trên cả hai sàn, thậm chí ở
cả các cổ phiếu giao dịch mạnh nhất về thanh khoản và giá tăng. Cường độ giao dịch mạnh và tốc độ cao tạo
một phiên sáng sôi động. Lực mua vẫn đang cố gắng hấp thụ khối lượng chốt lời ngắn hạn. Mặc dù ở nhiều mã
đã có dấu hiệu đuối sức, nhưng khối lượng chờ mua quanh tham chiếu vẫn còn lớn, hứa hẹn một buổi chiều sôi
động nếu người mua nâng giá lên, hoặc ngược lại.

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.

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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