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Chốt phiên giao dịch ngày 28/12, VN-Index tăng 3,76 điểm (+0,92%) lên
413,73 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 84,32 triệu cổ phiếu, trị giá
1.157,57 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có khối lượng đạt trên 30 triệu
cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt 515,72 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu EIB
giao dịch thỏa thuận hơn 24,71 triệu cổ phiếu vơi tổng giá trị lên đến
395,367 tỷ đồng. Đây cũng là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn
HOSE với tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 2,95 triệu cổ phiếu. Đóng
cửa phiên giao dịch 28/12, EIB tạm đứng giá 15.700 đồng/CP, tăng 300
đồng/CP. Kết thúc phiên giao, VN-30 tăng 4,53 điểm (0,94%) lên
485,38 điểm với 21 mã tăng, 3 mã giảm và 6 mã đứng giá. Top 5 cổ
phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên HOSE gồm EIB (2,95 triệu
đơn vị), HQC (2,27 triệu đơn vị), SAM (2,12 triệu đơn vị), KBC (2,06
triệu đơn vị), ITA (1,83 triệu đơn vị). Top 5 cổ phiếu được khối ngoại
mua vào nhiều nhất gồm DPM (402.620 đơn vị), VCB (364.020 đơn vị),
BVH (236.340 đơn vị), CTG (216.900 đơn vị), HPG (214.530 đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Giá trị mua ròng trên HSX là 35,8 tỷ đồng và trên HNX là 2,2 tỷ đồng.
BVH là cổ phiếu được mua mạnh nhất. Trên HSX, khối ngoại mua ròng
35,8 tỷ đồng và là phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp. Trong đó, giá trị mua
vào giảm 80% xuống 81,5 tỷ đồng và giá trị bán ra tăng nhẹ lên 45,7 tỷ
đồng. Bên sàn Hà Nội, giá trị mua và bán cùng tăng so với phiên trước,
đạt 9,5 tỷ đồng và 7,4 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng 2,2 tỷ đồng phiên
cuối tuần và đã mua ròng cả 5 phiên tuần qua sau khi các quỹ ETF kết

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, HNX-Index đóng cửa tăng 0,94 điểm (1,67%) lên 57,09
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,73 triệu đơn vị, tương ứng
473.46 tỷ đồng. Giao dịch thảo thuận có khối lượng đạt 4,35 triệu cổ
phiếu với tổng giá trị 27,85 tỷ đồng. Trong đó, riêng SHB có khối lượng
giao dịch thỏa thuận 2,82 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 16,34 tỷ đồng.
Với chỉ 3 mã giảm, 4 mã đứng giá trong khi có tới 23 mã tăng giá thì chỉ
số HNX-30 tăng 2,53 điểm, tương đương 2,40% lên 107,77 điểm. Tuy
khối lượng giao dịch giảm nhiều so với phiên giao dịch ngày 27/12,
nhưng SHB vẫn là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX khi kết
thúc phiên giao dịch có 13,45 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Ngoài
SHB, các cổ phiếu khác thanh khoản tốt như PVX (6,36 triệu đơn vị),
SCR (5,35 triệu đơn vị), KLS (3,75 triệu đơn vị), NVB (3,5 triệu đơn vị).

BÁN 1,608,554 890,300

Trang 1

cuối tuần và đã mua ròng cả 5 phiên tuần qua, sau khi các quỹ ETF kết
thúc điều chỉnh danh mục.
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Bứt phá ngưỡng kháng cự thành công cùng thanh
khoản tăng mạnh theo chiều giá lên, đóng cửa phiên
giao dịch cuối cùng năm 2012 VN-Index ghi được 3.76
điểm lên 413.73 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho
tín hiệu khá tích cực. Đường MACD tiếp tục gia tăng
khoảng cách với đường tín hiệu cùng đà mở rộng lên
phía trên với độ dốc ngày càng lớn ủng hộ xu thế tăng
điểm của thị trường. Trong khi đó, Dải Bollinger cũng
mở rộng lên phía trên củng cố thêm xu thế tăng điểm.
Các chỉ báo RSI, MFI vẫn đang tăng trong vùng quá
mua, cho thấy dòng tiền vẫn vào thị trường. Tuy nhiên,
hầu hết các chỉ báo đang ở vùng quá mua, cộng với
đường giá đã chui ra khỏi dải Bollinger thì khả năng cao
chỉ số sẽ có phiên điều chỉnh kéo đường giá quay trở lại
bên trong dải. Dự báo trong phiên giao dịch đầu năm
2013, đường giá dao động quanh ngưỡng 410 -420
điểm.
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379 điểm

422 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
444 điểmMạnh 364 điểm

390 điểm

Mạnh

Yếu

Chinh phục thành công ngưỡng kháng cự 57 điểm,
đóng cửa tuần giao dịch cuối cùng với HNX-Index tăng
5.6% so với đầu tuần với sắc xanh giữ trọn cả 1 tuần
giao dịch. HNX-Index ghi được 0.94 điểm, lên 57.09
điểm. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu tích cực hơn về
xu thế thị trường. Đường MACD vẫn nằm trên đường tín
hiệu, và mở rộng lên phía trên với độ dốc lớn hơn. Dải
Bollinger tiếp tục mở rộng lên phía trên. Đường giá sau
khi chạm SMA(5) đã bật tăng trở lại, có thể coi đây là
ngưỡng hỗ trợ tốt cho xu thế tăng của thị trường. MFI và
RSI cũng bắt đầu tăng trở lại cho thấy dòng tiền vẫn tiêp
tục vào thị trường. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật ở vùng
quá mua, nên áp lực điều chỉnh vẫn còn lớn. Tuy nhiên,
HNX-Index đã vượt ngưỡng kháng cự 57 điểm với
thanh khoản cải thiện xác nhận xu thế tăng điểm trung
hạn. Trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2013, giao dịch
sẽ tích cực hơn với ngưỡng kháng cự tiếp theo là
ngưỡng 60 điểm. 

59 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 2
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 02/01/2013

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2012 với tâm lý hứng khởi trên cả 2 sàn mở ra hy vọng xu thế tăng
điểm trung và dài hạn cho năm 2013. Cả 2 chỉ số đã vượt ngưỡng kháng cự quan trọng cùng thanh khoản
thuyết phục sẽ giúp củng cố tâm lý nhà đầu tư và tạo hưng phấn trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2013.

THỨ TƯ

28/12/2012

Cả 2 chỉ số đã có 3 tuần tăng điểm khá ấn tượng, đối với Vn-Index tăng từ mốc 375.79 điểm, tăng hơn 10%;
HNX-Index tăng từ mốc 51.04 điểm, tăng 11.8%. Tính từ đầu năm 2012, Vn-Index tăng 18% và HNX-Index tăng
thấp hơn với mức tăng 0.5%. Trong năm 2012, Vn-Index đạt cao nhất ở mức 490 điểm và HNX-Index ở mức 84
điểm. Có thể nói thanh khoản đã cải thiện trong vài tuần trở lại đây với mức tăng là dần dần cho thấy tâm lý nhà
đầu tư đã khá ổn định, là điểm tích cực cho xu thế của thị trường. Dòng tiền luôn có sự luân chuyển ở một số
nhóm cổ phiếu và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ tạo sự lan tỏa cho nhóm cổ phiếu còn lại Hiện
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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.

Kết thúc 1 năm với nhiều biến động và nhiều cảm xúc trên thị trường chứng khoán. Những phiên cuối cùng của
năm 2012 có thể coi là kết thúc tốt đẹp, mở ra hy vọng cho thị trường trong năm mới năm 2013. Thị trường
chưa thực sự tốt, xong thanh khoản được cải thiện cùng tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, thêm vào đó chính phủ
đã có dự thảo chính sách hỗ trợ cho thị trường bất động sản và thành lập công ty mua bán nợ sẽ giúp nhà đầu
tư có kỳ vọng về cải thiện kinh tế vĩ mô trong năm tới. 

nhóm cổ phiếu và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu đầu cơ sẽ tạo sự lan tỏa cho nhóm cổ phiếu còn lại. Hiện
tượng điều chỉnh nhẹ cũng xuất hiện trong phiên hôm nay, điều này cũng không làm giảm bớt hào hứng từ phía
người mua. Có thể thấy được trong nhiều phiên gần đây, khi áp lực chốt lời ở vùng kháng cự khá lớn, thị trường
luôn được giữ nhịp ở một số cổ phiếu tiêu biểu như BVH và CTG trên HSX; trên HNX là SCR, SHB, PVX và
BVS. Hầu hết các chỉ báo kỹ thuật đều ở vùng quá mua, cho tín hiệu điều chỉnh của thị trường. Tuy nhiên, khi
nhóm cổ phiếu trên giao dịch vẫn còn hưng phấn cùng mặt bằng giá mới đã được , thì nhịp điều chỉnh sâu khó
xảy ra ở thời điểm hiện tại. Các mốc kháng cự mạnh là 410 điểm đối với VN-index và 57 điểm đối với HNX-
Index đã được chinh phục sẽ tạo dư âm cho tuần giao dịch đầu tiên năm 2013.

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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