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VN-Index tăng 3,63 điểm (+0,76%), lên 483,42 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 76,84 triệu đơn vị, tương đương giá trị trên 1.193 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận đạt tổng khối lượng gần 19,15 triệu đơn vị, trị giá
340,72 tỷ đồng. Riêng EIB giao dịch thỏa thuận gần 16,16 triệu đơn vị
với tổng giá trị 250,51 tỷ đồng (chiếm 87,8% tổng khối lượng giao dịch
của cổ phiếu EIB). Cổ phiếu BVH được kéo lên chạm trần, tăng 3.500
đồng/CP lên 56.000 đồng/CP nhờ lực cầu mạnh của khối ngoại. Kết
thúc phiên, BVH còn dư mua trần 1.360 cổ phiếu. GMD cũng giữ đà
tăng tốt và cuối phiên được đẩy lên mức giá trần, tăng 1.700 đồng lên
27.300 đồng và còn dư mua trần hơn 16.000 cổ phiếu. Trong rổ VN30,
nhiều mã đảo chiều tăng giá như CTG, VNM, VIC, VCB, DPM, REE,
OGC… , trong khi SSI, VSH, HPG, PGS, EIB, DIG… giảm nhẹ. Bên
cạnh đó, nhóm khoáng sản chỉ có KSH giữ được mức giá trần 7.400
đồng với lượng dư bán trống sàn, còn lại các mã khác đều quay đầu
giảm giá như KSB, KSS, KTB, LCM.
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, nhà đầu tư mua vào 92 mã với tổng khối lượng
7.235.690 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất ITA với tổng khối
lượng 1.026.780 cổ phiếu. Đóng cửa, ITA tăng 200 đồng lên 8.700
đồng/CP. Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua vào 56 mã trên sàn HNX với
tổng khối lượng 1.273.900 cổ phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
VND và DBC với khối lượng lần lượt 302.000 cổ phiếu và 238.700 cổ
phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,59%) lên 62,99 điểm. Nhóm HNX30, các
mã dẫn dắt thị trường có SCR, PVX, KLS, SHS, VCG, đáng kể đến
NTP được kéo lên chạm trần nhưng về cuối phiên bị kéo xuống gần
ngưỡng trần với mức tăng 3.300 đồng lên 43.000 đồng/CP. Trong khi
đó SHB, VND, ACB giữ tại mốc tham chiếu. Giao dịch toàn phiên đạt
51,21 triệu đơn vị, trị giá 403,13 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đạt 574.341 cổ phiếu với tổng giá trị 6,9 tỷ đồng. Với 13 mã tăng giá, 13
mã đứng giá, 3 mã giảm giá và chỉ có OCH chưa có giao dịch nào,
đóng cửa HNX-30 tăng 1,27 điểm (+1,04%) lên 122,89 điểm. SHB là cổ
phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX với tổng khối lượng giao dịch
đạt 11,97 triệu đơn vị, kế đến là SCR đạt 5,13 triệu đơn vị, PVX đạt
4,28 triệu đơn vị và VND đạt 3,33 triệu đơn vị.

BÁN 6,168,144 304,500

Trang 1

phiếu. 
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Phiên giao dịch chiều trở nên sôi động hơn nhờ lực cầu
mạnh của khối ngoại vào các mã bluechip. Dù lình xình
dưới mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch
chiều, nhưng lực mua mạnh của khối ngoại ở các mã
bluechip trong những phút cuối đã giúp thị trường đảo
chiều tăng điểm khi kết thúc phiên giao dịch cuối tuần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/2, chỉ số VN-Index tăng
3,63 điểm (+0,76%), lên 483,42 điểm. VN-Index chốt
tuần tại 483,92 điểm, tiếp tục dao động sát dải trên của
Bollinger và nằm trong dải này. STO tiếp tục hướng
xuống trong khi RSI gang như đi ngang trên đường 70.
Chúng tôi cho rằng sắp tới đà tăng có thể không mạnh
nhưng chỉ số sẽ liên tục dao động với biên độ hẹp hơn
và vẫn thiên về xu hướng tăng trong ngắn hạn.
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457 điểm

488 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
520 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Hưởng ứng đà tăng của thị trường, với lực đỡ của nhóm 
HNX30 đã giúp sàn HNX khởi sắc trong phiên giao dịch
chiều. Đóng cửa, HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,59%) lên
62,99 điểm. Chỉ số đã đàn lấy lại điểm số dù đà tăng
mỗi phiên không đáng kể. Với diễn biến này thì HNX-
Index vẫn đang dao động sát dải trên của Bollinger và
dải này vẫn đang trong tình trạng co lại và hướng nhẹ
lên trên. STO và RSI cho một tín hiệu hướng lên trong
khi MACD dường như không thay đổi nhiều, dao động đi
ngang. Chúng tôi vẫn cho rằng các tín hiệu tăng điểm
được phát đi từ STO và RSI không có nhiều ý nghĩa bởi
thanh khoản đang có dấu hiệu chững lại.

67 điểm
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Trang 2
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Bất chấp màu đỏ phiên trước trên các thị trường chứng khoán Âu, Mỹ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên giao
dịch ngày 1/2 vẫn chủ yếu đi lên, mặc dù hoạt động công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 1/2013 đã chậm
lại, rơi xuống mức 50,4 điểm, so với mức 50,6 điểm của tháng 12/2102 trước đó. Mở cửa phiên, hai trong ba chỉ
số chính của khu vực đều bật xanh, trong đó Hang Seng của Hong Kong nhích 0,14% và Nikkei 225 của Nhật
Bản ghi thêm 0,63%. Chỉ có Shanghai Composite của Thượng Hải là mất 0,45% vì chỉ số quản lý sức mua
(PMI) của Trung Quốc giảm nhẹ trong tháng Giêng.
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Sắc xanh đã quay trở lại trong cuối phiên giao dịch nhờ nỗ lực kéo lên ở nhóm cổ phiếu Bluechips. Tuy nhiên,
Giao dịch vẫn khá thận trọng trong vùng kháng cự 480 điểm đối với VN-Index và chưa mở ra xu thế rõ ràng
trong tuần tới.

THỨ HAI

04/02/2013

Cả hai sàn tiếp tục có một phiên điều chỉnh nữa trong sáng nay với tình trạng giảm giá trên diện rộng. Cầu bắt
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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

Tại ngưỡng kháng cự khá mạnh khó vượt trong suốt gần 2 năm qua, giao dịch thận trọng là điều hiển nhiên.
Liệu có vượt được ngưỡng này trong thời gian tới không thì còn trông chờ vào lực cầu có đủ mạnh để thắng áp
lực chốt lời. Ở thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư đã chốt lời, tạm thời đứng ngoài thị trường, chỉ tham gia
mua lại khi  xu thế điều chỉnh chấm dứt thể hiện ở thanh khoản và chỉ số thuyết phục. 

đáy vẫn xuất hiện nâng đỡ thị trường nhưng không tạo được nhiều hiệu ứng phục hồi. Giao dịch vẫn chủ yếu
theo xu thế giằng co, dao động với biên độ hẹp, và hầu hết các mã đều vận động dưới giá tham chiếu là chủ
yếu. Cũng giống như lần điều chỉnh trước đó, mỗi lần thị trường có dấu hiệu đuối đi rõ rệt cùng thanh khoản ở
mức thấp. Khối ngoại lại tham gia tích cực và tăng mua vào nhóm cổ phiếu Bluechips, có tác dụng nâng đỡ thị
trường rõ rệt. Nhóm cổ phiếu được đẩy lên như BVH, VNM, VIC, GAS….Trong đó, tiêu biểu phải kể đến việc
dư trần của BVH vào cuối phiên. Bên HNX giao dịch kém hơn khi không có nâng đỡ ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt,
thanh khoản trên sàn này cũng sụt giảm tương đối. Cuối phiên bên sàn này lấy lại được sắc xanh nhờ nhóm cổ
phiếu PVX, SCR tạo hiệu ứng. Giao dịch tích cực vào cuối phiên hôm nay phần nào cũng giúp tâm lý nhà đầu
tư kỳ vọng về sự bứt phá của chỉ số trong tuần tới. Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại thì khả năng thị trường tiếp
tục giằng co tại ngưỡng kháng cự này, bên HSX có thể giao dịch sôi động hơn nhờ hỗ trợ lực cầu đến từ nhà
đầu tư nước ngoài.  

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.

Trang 3




