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VN-Index giảm 7,81 điểm (-1,6%), xuống 479,79 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 80,5 triệu đơn vị, tương đương 1.140,5 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 3 triệu đơn vị, trị giá 92 tỷ đồng. Với 25 mã
giảm và chỉ có 2 mã tăng giá, chỉ số VN30-Index giảm 8,75 điểm (-
1,53%), xuống 564,01 điểm. Bị bán mạnh trong phiên chiều, ITA không
còn duy trì được đà tăng mà trở lại mốc tham chiếu. Tổng khối lượng
khớp đạt hơn 12 triệu cổ phiếu, trong đó khối ngoại mua vào hơn 1,7
triệu cổ phiếu. Trong khi đó, KBC đã quay đầu giảm giá dù phiên sáng
có thời điểm mã này lên mức trần 10.800 đồng/cổ phiếu. Kết thúc
phiên, KBC đứng ở mức 9.900 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng/cổ phiếu,
tổng khối lượng khớp gần 4,6 triệu cổ phiếu, đứng thứ 2 sau ITA về
thanh khoản trên sàn HOSE.
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HNX cũng lao mạnh về cuối phiên và HNX-Index kết thúc tại mức 62,62
điểm, giảm 0,73 điểm (-1,15%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 67,2
triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 529,5 tỷ đồng. HNX30-Index giảm
mạnh hơn khi mất 2,46 điểm (-1,98%), xuống 121,62 điểm với 16 mã
giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá. SHB, SCR và PVX là các mã có
khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên sàn HNX với hơn 14,5 triệu cổ
phiếu, hơn 8,96 triệu cổ phiếu và hơn 8,69 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, dù thị trường giảm mạnh, nhưng nhà đầu tư nước
ngoài vẫn bền bỉ mua vào với 88 mã, tổng khối lượng mua vào
10.289.320 cổ phiếu. Trên sàn Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào
61 mã, với tổng khối lượng 2,6 triệu cổ phiếu và bán ra 26 mã với tổng
khối lượng hơn 0,74 triệu cổ phiếu.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.73

TỔNG QUAN GD NĐTNN

84

126

86

529.51

67,243,238

11,041,520

Á

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

2,606,000

62.62

TỔNG KL

Trang 1

BÁN 3,832,640 741,100



Không có nhiều thay đổi so với phiên trước đó, tiếp tục
cho những tín hiệu khá tích cực.Trên đồ thị VN-Index
đang tiến sát chạp dải trên của Bollinger, dải này tiếp tục
có dấu hiệu đi lên. STO hiện tiếp tục tăng trên đường 70
cùng với RSI cũng tăng trên đường 70. Nhìn chung các
chỉ báo kỹ thuật đều đưa ra các tín hiệu khá tốt về xu
thế ngắn và trung hạn. Yếu tố hỗ trợ quan trọng cho
PTKT là thanh khoản cũng vẫn được duy trì ở mức khá
tốt trước dịp Tết. Dù thành công vượt mốc 480 điểm
nhưng không có gì đảm bảo VN-Index sẽ trụ thành công
trên mốc này các phiên sau đó. Khả năng thị trường
bước vào phiên điều chỉnh trong ngày mai. Mốc hỗ trợ
hiện tại là 470 điểm.
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Sàn HNX cũng lao mạnh về cuối phiên và HNX-Index
kết thúc tại mức 62,62 điểm, giảm 0,73 điểm (-1,15%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 67,2 triệu cổ phiếu, tương
đương giá trị 529,5 tỷ đồng. Các chỉ báo STO, RSI,
MACD vẫn trong xu thế hướng lên rõ nét, riêng STO đã
gần chạm đường 30. Các chỉ báo tiếp tục cho tín hiệu
khá tốt của chỉ số. Mốc 65 điểm đang là mốc kháng cự
của HNX-Index. Tuy nhiên chỉ số khó vượt được mốc 65 
điểm trong tuần này.

67 điểm
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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 giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tháng 1. Cả 2 chỉ số cùng mất hơn 1% sau chuỗi
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Chứng khoán Mỹ giảm phiên hôm qua trước khi Mỹ báo cáo số liệu việc làm quan trọng, nhưng S&P 500 vẫn
ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2011. Chỉ số Standard & Poor’s 500 giảm 3,85 điểm, tương
đương 0,3%, xuống còn 1.498,11 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 49,84 điểm, tương đương 0,4%, xuống còn
13.860,58 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,18 điểm, tương đương 0,01%, xuống còn 3.142,13 điểm.
Chứng khoán Mỹ giảm phiên hôm qua trước khi Mỹ báo cáo số liệu việc làm quan trọng, nhưng S&P 500 vẫn
ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2011. Tính trong tháng 1, S&P 500 tăng 5,1%, Dow Jones tăng
5,8% và Nasdaq tăng 4,1%. Chứng khoán Mỹ được hỗ trợ trong tháng 1 khi các nhà lập pháp Mỹ đạt được thỏa
thuận tránh “bờ vực tài khóa” và giãn trần nợ công thêm 3 tháng. Chứng khoán Mỹ giảm phiên cuối tháng khi
nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng được công bố vào hôm nay 1/2. Theo khảo sát của Reuters,
các nhà kinh tế dự báo số việc làm phi nông nghiệp sẽ tăng 160.000 việc trong tháng 1, so với 155.000 trong
tháng 12. Tỷ lệ thất nghiệp nhiều khả năng duy trì mức 7,8%. Nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi báo cáo lợi
nhuận các công ty. Trong số 231 công ty S&P 500 đã báo cáo, có 69,3% công ty cho lợi nhuận vượt dự báo.
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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.
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tăng 6 phiên liên tiếp. VN-Index giảm 1,6%, xuống dưới 480 điểm. Như vậy, trong tháng 1, chỉ số VN-Index tăng
16%. Giá trị giao dịch hôm nay đạt 1.141 tỷ đồng, giảm 10% so với phiên trước. HNX-Index giảm 1,15% xuống
62,62 điểm. Giá trị giao dịch 530 tỷ đồng, giảm gần 10% so với hôm qua.

Trong phiên giao dịch chiều, dù vẫn nhận được lực cầu khá tốt từ nhà đầu tư nước ngoài, nhưng thị trường lại
giảm sâu hơn do lực bán càng về cuối phiên càng mạnh. Lực bán mạnh liên tục được tung vào thị trường khiến
cả 2 sàn giảm sâu hơn trong phiên giao dịch. Những nỗ lực bắt đáy và đẩy lên trên hai sàn tạo hiệu quả khác
nhau. Điểm chung là khoảng 10 phút đầu phiên chiều, một đợt xả hàng mới gia tăng áp lực rất mạnh lên giá, ép
các chỉ số sụt giảm mạnh tạo đáy mới so với phiên sáng. HSX ngay lập tức xuất hiện một đợt bắt đáy mới và
phục hồi khá mạnh. Hơn 30 phút giao dịch giữa phiên, HSX chuyển biến rất tích cực. Mức giảm điểm số được
thu hẹp và nhiều mã phục hồi trở lại. Tưởng như HSX sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục vì khối ngoại có
thể gây bất ngờ về cuối phiên. Trái lại, đóng cửa, hàng loạt cổ phiếu thậm chí còn sụt giảm mạnh hơn, kéo hai
chỉ số của sàn này tạo đáy mới. Thanh khoản tăng lên chủ yếu do người bán chấp nhận thoát hàng giá rẻ mạnh
hơn. Điều này cũng chứng thực bằng xu hướng giảm giá dần trong phiên chiều.

Phiên điều chỉnh xảy là như một điều tất yếu sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp để thị trường có xu thế tăng
bền vững. Chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm mua vào ở vùng giá thấp trong phiên để bắt kịp với xu thế tăng
hiện tại.

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
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.




