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VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày đầu năm 2013 ở mốc 418,35
điểm, tăng 4,62 điểm. Thanh khoản trên sàn HOSE phiên này đạt gần
64,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 817,3 tỷ đồng. Trong phiên
này, có 22 mã cổ phiếu, với tổng khối lượng gần 4 triệu đơn vị cổ phiếu
được giao dịch thỏa thuận, tương ứng trên 105 tỷ đồng. Trong hiên này,
5 cổ phiếu có mức giao dịch nhiều nhất lần lượt là ITA (với trên 4,1 triệu
đơn vị được giao dịch); MBB (với trên 3,467 triệu đơn vị); SAM (gần 3
triệu đơn vị); SSI (trên 2, 74 triệu đơn vị); LCG (trên 2,13 triệu đơn vị).
OGC tăng trần, đóng cửa ở mức 10.500 đồng/cổ phiếu. Khối lượng
giao dịch đạt gần 1,721 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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188

53
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SÀN HCM SÀN HN Trên HSX, khối ngoại mua ròng 85,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần phiên trước.
Trong đó, giá trị mua vào tăng 70% lên 140 tỷ đồng và giá trị bán ra
tăng 20% lên 54 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3,7 tỷ đồng,
tăng 70% so với phiên trước. Giao dịch mua và bán tăng lần lượt 45%
và 40% lên 13,9 tỷ đồng và 10,2 tỷ đồng.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay tăng 2,02
điểm, lên 59,11 điểm. Toàn sàn có trên 83 triệu cổ phiếu được khớp
lệnh, với tổng giá trị đạt gần 610 tỷ đồng. Trong phiên này, SHB tăng
trần lên mức giá 5.900 đồng/cổ phiếu, thanh khoản lớn nhất toàn sàn
với trên 16,576 triệu đơn vị được khớp lệnh. Cổ phiếu PVX có thanh
khoản rất tốt, với trên 7,41 triệu đơn vị được giao dịch. KLS, VND đều
có trên 6 triệu đơn vị được giao dịch. Đáng chú ý, trong phiên này, cổ
phiếu của hai DN có tình hình tài chính bi bét được nhắc đến nhiều
trong thời gian trước như THV, SHN lại được mua gom rất lớn, với gần
1,3 triệu đơn vị được giao dịch ở mỗi mã.

BÁN 1,608,554 890,300
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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. Ngưỡng kháng cự hiện tại
là 422 điểm.
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379 điểm

422 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
444 điểmMạnh 364 điểm

390 điểm

Mạnh

Yếu

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. 

63 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 2
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thỏa thuận ngân sách tránh “bờ vực tài khóa” ở Mỹ giúp thị trường lấy lại niềm tin, đặc biệt ở thị trường chứng
khoán. Lúc 4h30’ sáng nay 3/1, chỉ số chứng khoán MSCI toàn cầu tăng 2,2%. Trên thị trường Mỹ, các chỉ số
chính đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt, chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 2,5%, lên 1.462,42 điểm, tăng mạnh
nhất kể từ ngày 20/12/2011 và kéo chỉ số này lên cao nhất kể từ 14/9. Tại châu Âu, chỉ số FTSE Eurofirst 300
kết thúc phiên tăng 1,9%. Thị trường chứng khoán châu Á mở phiên ngày 3/1 với chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình
Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,1%. Trên thị trường vàng, lúc 6h37’ sáng nay, giá vàng giao ngay trên Kitco đứng
ở 1.686,4 USD/oz. Đầu phiên, giá lên cao nhất 2 tuần tại 1.694,7 USD/oz. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng
2 chốt phiên tăng 13 USD lên 1.688,8 USD/oz. Thị trường toàn cầu đồng loạt đi lên sau khi Quốc hội Mỹ thông
qua dự thảo ngân sách nhằm tránh cho nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi nguy cơ suy thoái do “bờ vực tài khóa”
(tăng thuế, giảm chi tiêu đồng thời 600 tỷ USD).

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/01/2013

Thị trường chứng khoán tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2013 với thanh khoản ở mức cao,

THỨ NĂM

03/01/2013
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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

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. Thanh khoản tăng mạnh, diễn biến khá tốt
trong thời gian gần đây cho thấy thị trường đang có động lực tăng mạnh và có thể sẽ tiếp tục chinh phục các
ngưỡng giá trị cao hơn trong giai đoạn này.

ị g g g ạ g p g ị ,
tiếp tục cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực. VN-Index lên 418,35 điểm, tăng 1,12% so với phiên trước, giá trị giao
dịch 752 tỷ đồng. 

2 chỉ số cùng tăng mạnh từ đầu phiên sáng khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết,
UBCKNN trình Bộ Tài chính 6 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường chứng khoán ngay trong hôm
nay. Trong đó, có những giải pháp liên quan đến việc nới biên độ, mở margin lên 50% và giải pháp thu hút vốn
đầu tư nước ngoài. Việc các cổ phiếu đầu cơ kịch trần hàng loạt đã kích thích hoạt động chốt lời ngắn hạn và
hoạt động đảo hàng trong phiên. Tuy nhiên cũng giống trên HSX, sức ép của người mua vẫn được duy trì tốt ở
các mức giá thấp, tạo lực đỡ đáng kể. Nếu trong phiên chiều nay sức cầu giá cao chững lại thì có thanh khoản
có thể suy yếu một chút. Tuy nhiên thị trường đang nhận được nhiều thông tin hỗ trợ mới và dòng tiền chậm
chân vẫn còn dồi dào. Đây sẽ là động lực ngăn thị trường điều chỉnh rộng hơn trong hôm nay. Nền kinh tế đang
dần đi vào ổn định, nhưng quá trình hồi phục vẫn còn ở giai đoạn mong manh.

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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