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VN-Index tăng 1,42 điểm (+0,36%), lên mức 393,63 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 66,19 triệu đơn vị, tương đương giá trị 964,74 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 22,85 triệu đơn vị, trị giá
425,65 tỷ đồng. Riêng EIB được thỏa thuận hơn 18,5 triệu cổ phiếu,
tương đương giá trị 278 tỷ đồng. Toàn sàn có 134 mã tăng, 79 mã
giảm, 67 mã đứng giá. Trong nhóm bluechip, ngoài GMD, ITA, PVF,
OGC duy trì được đà tăng, trong phiên chiều, sắc tím còn xuất hiện
thêm ở DPM, PVD, STB, VCB. Trong khi STB và VCB tăng trần thì một
mã ngân hàng khác là CTG lại giảm sàn do bị loại ra khỏi danh sách
của ETF vì khống chế room ngoại để phát hành thêm cổ phiếu. Trong
nhóm VN30, 10 mã giảm giá, 14 mã tăng và 6 mã đứng giá, chỉ số
VN30-Index tăng 1,51 điểm (+0,33%), lên mức 462,25 điểm. VNM và
VIC có phiên giao dịch ảm đạm, đồng loạt giảm lần lượt 3.000 và 2.000
đồng/cp.
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HNX-Index tăng 0,03 điểm (+0,06%), lên 54,47 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 67,6 triệu đơn vị, tương đương trị giá 434,52 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 5,6 triệu đơn vị, trị giá 57,35 tỷ đồng.
SHB bất ngờ có khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn nhất sàn HNX, đạt
trên 2,2 triệu cổ phiếu. Trong nhóm HNX30, có 19 mã tăng, 7 mã giảm
và 4 mã đứng giá, chỉ số HNX30- Index đạt 101,65 điểm, tăng 0,97
điểm (+0,96%). SHB là cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên
HNX, đạt gần 17 triệu đơn vị, đồng thời cũng là cổ phiếu bị nhà đầu tư
nước ngoài bán ra mạnh nhất với khối lượng 4,2 triệu cổ phiếu.
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SÀN HCM SÀN HN Trên HSX, giao dịch khối ngoại giảm mạnh so với phiên cuối tuần
trước. Giá trị mua vào và bán ra đạt 122 tỷ đồng và 117 tỷ đồng, giảm
lần lượt 45% và 40%. Giá trị mua ròng đạt 5,3 tỷ đồng, bằng 1/5 phiên
trước. Bên sàn Hà Nội, khối ngoại mua vào 8,6 tỷ đồng, tăng 20% so
với phiên trước và giá trị bán ra đạt 45,6 tỷ đồng, lớn gấp gần 4 lần
phiên trước. Giá trị bán ròng là 37 tỷ đồng, lớn nhất 9 tháng qua.
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Lực bán mạnh khiến thị trường suy yếu trong phiên giao
dịch chiều. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu
ngân hàng, màu xanh vẫn được duy trì cho đến khi kết
thúc phiên giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch ngày
14/12, VN-Index tăng 1,02 điểm (+0,26%), lên 392,21
điểm. Dải Bollinger tiếp tục được mở rộng hơn trước
những biến động vừa qua của chỉ số VN-Index . Các chỉ
báo cơ bản RSI, MACD tiếp tục phát đi tín hiệu rõ nét
và tích cực của thị trường, trong khi chỉ báo STO giảm
nhẹ. Thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức tốt và tiếp
tục duy trì tâm lý tốt cho nhà đầu tư. Mốc kháng cự hiện
tại của chỉ số là 409 điểm.
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Trên sàn HNX, bước vào phiên giao dịch buổi chiều,
nhiều cổ phiếu trong rổ HNX30 có sự tăng giá nhẹ, trong
đó có 3 mã tăng trần, giúp HNX-Index kết thúc phiên có
được sắc xanh. Kết thúc ngày 17/12, chỉ số HNX-Index
tăng 0,03 điểm (+0,06%), lên 54,47 điểm. Chỉ báo
MACD tại sàn này vẫn hướng lên chạm đường tín hiệu
zero cho thấy cầu khá tốt. Các chỉ báo STO và RSI cũng
tiếp tục tăng và nằm trong vùng quá mua. Với diễn biến
tốt tại thời điểm này, mốc 56 điểm là mốc kháng cự.
Mốc 52 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ cho chỉ số trong thời
điểm hiện tại. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Thị trường chứng khoán giữ được đà tăng trong phiên đầu tuần, ngày 17/12 và nâng chuỗi tăng điểm lên phiên
thứ 6 liên tiếp. Giao dịch trên 2 sàn hôm nay tăng vọt, tổng giá trị lên tới gần 1.400 tỷ đồng với 135 triệu cổ phiếu
được chuyển nhượng
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Chứng khoán Mỹ tăng mạnh phiên đầu tuần khi nhà đầu tư lạc quan rằng đàm phán ngân sách Mỹ có thể đi đến
thỏa thuận trong vài ngày tới. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 16,78 điểm, tương đương 1,2%, lên 1.430,36
điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 100,38 điểm, tương đương 0,8%, lên 13.235,39 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite
tăng 39,27 điểm, tương đương 1,3%, lên 3.010,6 điểm. Lượng giao dịch phiên ngày 17/12 đạt 6,3 tỷ cổ phiếu,
cao hơn 2,3% so với trung bình 3 tháng. S&P 500 tăng mạnh nhất 1 tháng khi nhà đầu tư lạc quan rằng đàm
phán ngân sách Mỹ có thể đi đến thỏa thuận trong vài ngày tới. Hôm qua 17/12, tổng thống Obama và chủ tịch
Hạ viện Mỹ John Boehner có cuộc gặp kéo dài 45 phút tại Nhà Trắng để tiếp tục đàm phán ngân sách tránh “bờ
vực tài khóa” – kế hoạch cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trị giá hơn 600 tỷ USD có hiệu lực vào ngày 1/1/2013.
Ông Obama đang xem xét nhượng bộ ngân sách về vấn đề chi phí an sinh xã hội, trong khi ông Boehner trước
đó đã nhượng bộ việc tăng thuế đối với người có thu nhập trên 1 triệu USD/năm.
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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.

được chuyển nhượng.

Cả hai sàn sáng nay chứng kiến mức thanh khoản tăng tới 45% so với phiên trước, đồng thời hàng loạt cổ
phiếu lớn được nhà đầu tư nước ngoài mua mạnh. Mức thanh khoản tăng mạnh trong sáng nay cũng cho thấy
dòng tiền vẫn đang vận động rất mạnh. Một phần lớn nguồn tiền này là sự hỗ trợ của nhà đầu tư nước ngoài.
Lực đỡ này khiến sự phân hóa xảy ra mạnh ở HSX. Tiếp nối phiên sáng sôi động, dòng tiền tiếp tục mua mạnh
trong phiên chiều giúp cả hai sàn tiếp tục phục hồi và tăng mạnh. Thanh khoản tăng mạnh tại các cổ phiếu có
mặt trong danh mục của Market Vectors Vietnam Index, sau khi chỉ số này công bố những thay đổi trong đợt
điều chỉnh định kỳ hàng quý. Quỹ ETF sẽ phải hoàn tất việc điều chỉnh danh mục vào ngày 21/12 và đưa rổ cổ
phiếu mới vào hoạt động từ 24/12.

Với những diễn biến tích cực từ thị trường với thanh khoản được cải thiện đáng kể, khả năng phiên giao dịch
ngày mai (18/12) thị trường tiếp tục đà tăng, nhưng mức tăng có thể sẽ giảm lại.
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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.




