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VN-Index tăng 6,79 điểm (+1,62%), lên 426,06 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 64,85 triệu đơn vị, tương đương giá trị 840,35 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,2 triệu đơn vị, trị giá 84,45 tỷ đồng.
Số mã tăng giá gấp hơn 2 lần số mã giảm giá. Cụ thể, kết thúc phiên,
có 163 mã tăng giá, so với 67 mã giảm giá. Trong nhóm VN30, chỉ còn
PNJ giữ sắc đỏ, cùng VIC, VSH và CII đứng ở tham chiếu, trong khi số
mã tăng giá chiếm áp đảo với 26 mã, trong đó có 6 mã tăng trần (vẫn
giữ nguyên như phiên sáng). Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 6,97
điểm (+1,42%), lên 498,31 điểm. ITA và KBC vẫn giữ ở 2 vị trí đứng
đầu về thanh khoản trên HOSE với 3.980.590 cổ phiếu và 3.143.970 cổ
phiếu được khớp.
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HNX-Index tăng 1,12 điểm (+1,93%), lên 59,21 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 88 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 613 tỷ đồng. Trong
đó, giao dịch thỏa thuận chưa tới 1 triệu cổ phiếu, trị giá 19 tỷ đồng.
Trong nhóm HNX30-Index không còn mã nào giảm giá khi đóng cửa
phiên giao dịch. Trong đó, số mã tăng giá lên tới 27 mã (6 mã đứng ở
mức trần), giúp HNX30-Index tăng 3,64 điểm (+3,3%), lên 113,83 điểm.
Cổ phiếu SHB tiếp tục là tâm điểm của HNX khi có tới gần 22,88 triệu
cổ phiếu được khớp, kết thúc phiên ở mức trần 6.600 đồng/cổ phiếu.
PVX cũng được khớp lớn với gần 10 triệu cổ phiếu được chuyển
nhượng. Đóng cửa phiên, mã này cũng đứng ở mức trần 6.000
đồng/cổ phiếu.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 86 mã, với tổng khối
lượng mua vào 6.867.820 cổ phiếu. Trong đó, KBC, GAS, ITA là những
mã được họ mua vào nhiều nhất với 738.990 cổ phiếu, 608.280 cổ
phiếu và 518.990 cỏ phiếu. Trên sàn Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài mua
vào 1.487.100 cổ phiếu, đồng thời bán ra 979.600 cổ phiếu. Trong đó,
họ mua vào nhiều nhất là TH1 với 600.000 cổ phiếu (mua thỏa thuận),
trong khi bán ra 220 000 cổ phiếu PVX đồng thời cũng mua vào
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trong khi bán ra 220.000 cổ phiếu PVX, đồng thời cũng mua vào
102.400 cổ phiếu này.BÁN 2,021,720 979,600



Ngay khi thị trường giao dịch trở lại trong phiên chiều,
lực mua ồ ạt được tung vào thị trường, đẩy thị trường
tăng vọt ngay đầu giờ chiều. Tuy nhiên, do bên bán đã
tỏ ra chùn tay sau phiên “đè” thị trường bất thành hôm
qua nên thanh khoản của thị trường sụt giảm. Kết thúc
phiên giao dịch ngày 4/1, VN-Index tăng 6,79 điểm
(+1,62%), lên 426,06 điểm. VN-Index tiếp tục tăng sau
khi vọt ra ngoài dải trên của Bollinger. Dải này mở ra rất
rộng và đến hôm nay VN-Index vẫn chưa vào trong dải
này. Chỉ báo STO và RSI đồng loạt cho tín hiệu mua và
STO đang đi ngang. MACD vẫn cắt trên đường MA(9)
và hướng lên rất cao khỏi đường 0. Các tín điều chỉnh
đã xuất hiện tại STO nhưng vẫn chưa thực sự rõ nét.
Cần thận trọng với khả năng bán mạnh cho các phiên
tới. Mốc kháng cự hiện tại vẫn là 437 điểm.
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HNX cũng khởi sắc trong phiên giao dịch chiều, không
còn tâm lý dè dặt và thận trọng như phiên sáng, nhà đầu
tư trên HNX ồ ạt mua vào ngay khi thị trường mở cửa
phiên chiều, giúp VN-Index tăng vọt. Các cổ phiếu lớn
nhỏ thi nhau tăng giá, sắc tím và xanh trở thành những
màu chủ đạo của bảng điện tử. Kết thúc phiên, chỉ số
HNX-Index tăng 1,12 điểm (+1,93%), lên 59,21 điểm.
Đường giá sau khi vào trong dải Bollinger đã hướng lên,
chạm dải trên của Bollinger. Như vậy nhiều khả năng xu
thế tăng điểm vẫn còn trong các phiên tới. Chúng tôi cho
rằng trong tuần tới, HNX-Index có thể sẽ có các phiên
điều chỉnh, đây là phản ứng bình thường của thị trường
sau đợt tăng vừa qua. Những phiên điều chỉnh có thể
không tác động quá lớn đến tâm lý nhà đầu tư hiện tại.
Quan trọng là thanh khoản cần được duy trì ở mức tốt
như trong giai đoạn này. 
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61 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Thị trường chứng khoán tăng mạnh trở lại trong phiên cuối tuần ngày 4/1. VN-Index đóng cửa tại 426,06 điểm,
tăng 1,62% so với phiên trước và là phiên tăng thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất gần 1 năm qua. Giao dịch trên
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Chứng khoán châu Á trừ Nhật Bản giảm điểm khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu ngừng kích thích
kinh tế trong năm nay. Lúc 4h41’ chiều nay (theo giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương ngoài
Nhật Bản giảm 0,7% xuống còn 475,18 điểm. Tuy nhiên, trong tuần này, chỉ số chứng khoán châu Á vẫn tăng
1,9% nhờ Mỹ đạt thỏa thuận ngân sách vào phút chót để tránh “bờ vực tài khóa”. Chứng khoán châu Á trừ Nhật
giảm phiên hôm nay khi biên bản họp tháng 12 của Fed công bố hôm qua 3/1 cho thấy, có khả năng Fed sẽ
dừng chương trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng trong năm nay. Một số quan chức Fed lo ngại rằng
tiếp tục chương trình nới lỏng tiền tệ quy mô lớn có thể gây mất cân bằng về tài chính và ảnh hưởng đến bảng
cân đối kế toán. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng mạnh 2,8% phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới.
Cổ phiếu các nhà xuất khẩu Nhật Bản tăng mạnh, đưa chỉ số Nikkei 225 lên cao nhất kể từ tháng 3/2011. Cổ
phiếu Toyota Motor tăng 6,4%, Nissan Motor tăng 5,3%, Canon tăng 2,4%.

NHẬN ĐỊNH  

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.

sàn TPHCM hôm nay đạt 840 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên hôm qua. HNX-Index tăng 1,93% lên 59,21 điểm,
lấy lại toàn bộ số điểm đã mất trong phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 613 tỷ đồng, giảm gần 30% so với hôm
qua. Thanh khoản trên 2 sàn đều giảm so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Các chỉ số mất điểm vào đầu phiên nhưng sau đó liên tục tăng nhờ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Đà tăng từ nhóm
này làn rộng ra toàn thị trường trong phiên chiều. Trong phiên sáng nhà đầu tư lo ngại một đợt bán tháo nối tiếp
phiên chốt lời cực mạnh hôm qua. Thị trường quả nhiên suy giảm, thậm chí các chỉ số tạo đáy khá sớm. Tuy
nhiên một điểm khiến người cầm cổ tự tin, là áp lực bán ra đã chững lại rất rõ. Áp lực bán yếu đi là tín hiệu tốt
sau một phiên đạt mức thanh khoản kỷ lục. Nếu khối lượng hàng bán hạ giá vẫn còn lớn thì mức thanh khoản
sẽ tăng rất mạnh và giá giảm sâu vì khối lượng chặn mua gần tham chiếu không nhiều. Với phiên phản ứng tốt
hôm nay, có thể khẳng định phiên điều chỉnh hôm qua đã thay máu một lượng lớn hàng lỏng lẻo vốn đạt lợi
nhuận tương đối khi nắm giữ từ vùng đáy. Như vậy kỳ vọng đã được thay đổi và lượng tiền rút ra sẽ là cầu tiềm
năng.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khó duy trì được đà tăng mạnh của tuần này trong phiên đầu tuần, khả năng
điều chỉnh rất dễ xảy ra. Tuy nhiên trong tuần thị trường vẫ duy trì được đà tăng hiện tại, nhưng có lẽ đà tăng sẽ
không mấy thuyết phục, một khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đuối sức thị trường gần như chắc chắn để mất
điểm.

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
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KHUYẾN CÁO 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.




