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VN-Index tăng 1,09 điểm (+0,27%), lên 399,68 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt gần 82,98 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.133,61 tỷ
đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 21,6 triệu đơn vị, trị giá 424,69 tỷ đồng,
trong đó riêng STB thỏa thuận 9,61 triệu cổ phiếu, CTG đạt 8,92 triệu
cổ phiếu và PPC đạt 1,1 triệu cổ phiếu. Với 9 mã tăng, 19 mã giảm và 2
mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 1,2 điểm (+0,26%), lên 468,32
điểm. Hầu hết các mã bluechip trong nhóm VN30 đều giảm giá, tuy
nhiên với 3 trụ cột chính tăng trần gồm CTG, BVH và MSN là lực kéo
giúp VN-Index giữ được đà tăng điểm trong phiên giao dịch chiều và
cũng là động lực chính khiến chỉ số này có thời điểm bật tăng vượt qua
mốc 400 điểm. Cổ phiếu ITA tăng 100 đồng/CP, tạm đứng giá 4.500
đồng/CP là cổ phiếu có khối lượng giao dịch đạt lớn nhất trên sàn
HOSE với trên 8,85 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 71 mã trên
HOSE với tổng khối lượng 12.420.870 đơn vị. Top 5 cổ phiếu được
khối ngoại mua vào nhiều gồm PPC (2,35 triệu cổ phiếu), ITA (1,63
triệu cổ phiếu), STB (1,21 triệu cổ phiếu), OGC (1,02 triệu cổ phiếu),
PVF (hơn 1 triệu cổ phiếu). Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua vào 39 mã
với khối lượng 1.388.000 cổ phiếu và bán ra 19 mã với khối lượng
3 073 900 cổ phiếu Trong đó họ mua vào mạnh nhất PVS (1 05 triệu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm 0,61 điểm (-1,11%) xuống 54,32 điểm. Trên sàn có
129 mã giảm và 194 mã đứng giá, với tổng khối lượng giao dịch lên
đến 70,84 triệu đơn vị, tương ứng với trị giá 422,82 tỷ đồng. Giao dịch
thỏa thuận đạt 1,91 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt 15,87 tỷ
đồng. Trong đó, riêng SHB thỏa thuận gần 1,05 triệu cổ phiếu, trị giá
6,17 tỷ đồng. Với 3 mã tăng, 3 mã đứng giá và có tới 24 mã giảm giá,
chỉ số HNX30 giảm 2,2 điểm (-2,13%) xuống 101,19 điểm. PVX tiếp tục
giao dịch mạnh và có thanh khoản lớn nhất trên thị trường khi giao dịch
được tới hơn 16,5 triệu cổ phiếu. SHB phiên hôm nay giảm sàn và có
khối lượng giao dịch đứng thứ 2 trên thị trường khi khớp được tới hơn
13,4 triệu cổ phiếu. Tiếp đó là SCR, KLS, VND và SHS cũng có khối
lượng khớp lớn trên sàn HNX, lần lượt đạt 8,11 triệu cổ phiếu, 3,25
triệu cổ phiếu, 2,3 triệu cổ phiếu và gần 2,18 triệu cổ phiếu.

BÁN 16,148,840 3,073,900

Trang 1

3.073.900 cổ phiếu. Trong đó, họ mua vào mạnh nhất PVS (1,05 triệu
cổ phiếu) và bán ra mạnh nhất KLS.
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Ngay khi bước vào phiên giao dịch chiều, VN-Index đã
thẳng tiến lên mốc 400 điểm, tuy nhiên, giống với phiên
sáng, chỉ số này chỉ duy trì trong một thời gian ngắn đã
bị hãm lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/12, VN-
Index tăng 1,09 điểm (+0,27%), lên 399,68 điểm. MACD
vẫn đang hướng lên rất rõ rệt, cùng với RSI tiếp tục tăng
nhẹ, song STO lình xình đi ngang. Khả năng dải
Bollinger sẽ còn mở rộng hơn nữa, vùng 410-390 sẽ là
vùng dao động chính của HNX-Index trong phiên cuối
tuần, và tuần sau. Khoảng cách 20 điểm là khá lớn,
nhưng trong điều kiện thị trường vừa trải qua một giai
đoạn với diễn biến èo uật thì rất khó để VN-Index bứt
phá lên trên 410 điểm cũng như khó để chỉ số giảm
mạnh xuống dưới 53 điểm chỉ trong vài phiên ngắn ngủi.
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347 điểm

410 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
430 điểmMạnh 336 điểm

364 điểm

Mạnh

Yếu

Trên HNX, mặc dù thanh khoản cũng tăng đáng kể,
nhưng áp lực bán mạnh đã khiến chỉ số HNX-Index
giảm điểm trở lại. Chốt phiên giao dịch hôm nay, HNX-
Index giảm 0,61 điểm (-1,11%) xuống 54,32 điểm.
MACD vẫn đang hương lên song STO và RSI giảm nhẹ
cho thấy chỉ số đang trong tình trạng điều chỉnh. Chúng
tôi cho rằng dải Bollinger sẽ còn mở rộng hơn nữa, vùng
53-55 có thể là vùng dao động chính của HNX-Index
trong phiên cuối tuần, thậm chí sang cả tuần sau.
Khoảng cách 2 điểm có thể không lớn nhưng trong bối
cảnh thị trường vừa trải qua một giai đoạn lình xình đi
ngang và không nhiều thông tin hỗ trợ thì không dễ để
HNX-Index bứt phá lên trên 55 điểm cũng như khó để
chỉ số giảm mạnh xuống dưới 53 điểm chỉ trong vài
phiên ngắn ngủi.

57 điểm
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Trang 2

56 điểmYếuYếu 52 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng khi đàm phán ngân sách Mỹ có thêm tiến triển, nhà đầu tư kỳ vọng Nhật
Bản tăng kích thích kinh tế. Lúc 5h52’ chiều nay (theo giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng
1,1% lên 129,36 điểm, lên cao nhất kể từ tháng 8/2011. Lượng giao dịch tăng tại hầu hết các thị trường châu Á.
Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương tăng 14% năm nay khi ngân hàng trung ương các nước tăng kích thích
kinh tế. Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh, chỉ số Nikkei 225 lên cao nhất kể từ ngày 28/3. Chỉ số này tăng
17% kể từ ngày 14/11, khi đảng cầm quyền trước đó kêu gọi bầu cử. Kết quả bầu cử hôm 16/12 đã đưa đảng
Dân chủ tự do lên nắm quyền, mở ra triển vọng kích thích kinh tế hơn nữa. Thủ tướng mới của Nhật Bản
Shinzo Abe trước đó kêu gọi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) nới lỏng tiền tệ không hạn chế để đạt mục
tiêu lạm phát 2%. Chứng khoán châu Á cũng được hỗ trợ tăng theo thị trường chứng khoán toàn cầu khi đàm
phán ngân sách Mỹ đạt được tiến triển tích cực.
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2 chỉ số thị trường chứng khoán tăng giảm trái chiếu trong phiên giao dịch ngày 20/12, khi áp lực bán lớn khiến
số mã giảm áp đảo so với số mã tăng. VN-Index tăng 0,27%, lên sát 400 điểm do nhóm tăng giá là các cổ phiếu
vốn hóa lớn Giá trị giao dịch đạt 1 134 tỷ đồng tăng 21% so với phiên trước HNX-Index giảm 1 11% xuống
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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

Xu thế tăng đang khá rõ nét và càng chắc chắn hơn khi thanh khoản các phiên đều khá tốt. Phiên giao dịch cuối
tuần (21/12) có lẽ thị trường sẽ tiếp tục sôi động và kết thúc một tuần giao dịch tích cực trong bối cảnh CPI
tháng 12 và CPI cả năm 2012 sắp được công bố, việc chờ đợi thông tin NAV của các quỹ chốt tại thời điểm
31/12/2012.

vốn hóa lớn.. Giá trị giao dịch đạt 1.134 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên trước. HNX Index giảm 1,11% xuống
54,32 điểm. Giá trị giao dịch 423 tỷ đồng, tăng 15% so với hôm qua.

Lực ép giá xuống đã gặp lượng mua lớn chặn đỡ dưới tham chiếu. Thanh khoản rất cao trong phiên hôm nay
cũng góp phần đổi tay một lượng lớn cổ phiếu. Lực cầu đột nhiên gia tăng cực mạnh tại PVX sau gần 3 tháng
lình xình èo uột. PVX sáng nay được đẩy mạnh lên kịch trần với một lực mua mạnh hiếm có. Các lệnh mua bán
lớn tuôn ra đúng như một trận pháo kích tranh giành quyết liệt từng mức giá. Vài triệu cổ phiếu chặn mua chặn
bán ở mỗi bước giá đều không gây cản trở nhiều cho mỗi bên. Ngay cả khi PVX được chặn mua trần hơn 2
triệu cổ phiếu cũng bị bên bán thổi bay. Ngược lại, quá trình đẩy lên bên mua cũng sẵn sàng khớp hết hơn 3
triệu cổ phiếu bán trần. Mới đây, Bloomberg dẫn nguồn tin từ Tokyo cho biết, tuần sau, ngân hàng lớn nhất Nhật
Bản, Misubishi UFJ, sẵn sàng ký hiệp định để mua lại 20% cổ phần tại VietinBank với giá trị 715 triệu USD.
Chính việc phát hành cổ phần cho tổ chức nước ngoài đã khiến VietinBank phải hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà
đầu tư nước ngoài, dẫn tới bị loại khỏi danh mục Market Vectors Vietnam Index và liên tục giảm mạnh 3 phiên
đầu tuần.

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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