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VN-Index giảm 1,04 điểm (-0,22%), xuống 482,38 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 54,33 triệu đơn vị, tương đương giá trị 846,42 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,67 triệu đơn vị, trị giá 120,46
tỷ đồng (GMD có khối lượng thỏa thuận lớn ở mức giá sàn trị giá gần
52 tỷ đồng). Toàn sàn có 104 mã tăng, 101 mã giảm và 80 mã đứng
giá. Trong nhóm VN30, có 9 mã tăng giá, 15 mã giảm và 6 mã đứng
giá, chỉ số VN30-Index giảm 4,02 điểm (-0,71%), xuống 562,07 điểm.
Sự giảm điểm bắt đầu xuất hiện ngay những phút đầu của phiên chiều,
nhưng thật sự giảm mạnh khi bước vào đợt khớp lệnh xác định giá
đóng cửa, khiến thị trường chìm trong sắc đỏ. VNM giảm 1000 đồng/cp; 
MSN giảm 3.000 đồng/cp; DPM giảm 1.500 đồng/cp; HAG giảm 700
đồng/cp…
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã với tổng khối
lượng đạt 2,66 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
ITA với khối lượng đạt 256.470 đơn vị. Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua
vào 36 mã với khối lượng đạt gần 1,57 triệu đơn vị, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là NTP đạt 838.200 đơn vị. Đồng thời bán ra 20 mã với
khối lượng 2,45 triệu cổ phiếu.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm 0,06 điểm (-0,1%), xuống 62,93 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt gần 50 triệu đơn vị, tương đương trị giá 427,23 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2 triệu cổ phiếu, trị giá 49,14 tỷ
đồng (chủ yếu là giao dịch thỏa thuận của NTP tại mức giá trần, trị giá
gần 40 tỷ đồng). Trong nhóm HNX30, có 5 mã tăng, 18 mã giảm giá và
7 đứng giá, chỉ số HNX30-Index tăng 0,22 điểm (0,18%) lên 123,11
điểm. SHB và SCR là 2 trong 5 mã tăng điểm trong nhóm HNX30, với
mức tăng 200 và 300 đồng/cp. Kết thúc phiên NTP cũng hãm bớt đà
giảm, từ giảm 4.000 đồng/cp còn giảm 600 đồng/cp. Nhóm cổ phiếu
chứng khoán dẫn dắt thị trường có KLS và VND cũng giao dịch quanh
mốc tham chiếu và giảm điểm. SHB vẫn là cổ phiếu có khối lượng giao
dịch lớn nhất trên sàn HNX, đạt gần 10 triệu cổ phiếu. Tiếp đến là cổ
phiếu PVX và SCR đều đạt trên 6,5 triệu đơn vị. 

BÁN 6,296,110 2,451,800
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Chỉ số đảo chiều giảm điểm trong những phút cuối của
phiên giao dịch do thiếu lực mua của nhà đầu tư nước
ngoài. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, chỉ số VN-
Index giảm 1,04 điểm (-0,22%), xuống 482,38 điểm. VN-
Index tiếp tục dao động gần 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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Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, chỉ số HNX-Index
giảm 0,06 điểm (-0,1%), xuống 62,93 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt gần 50 triệu đơn vị, tương đương trị
giá 427,23 tỷ đồng. Dù giảm điểm trong phiên hôm nay
nhưng 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. RSI cho một tín hiệu hướng lên
trong khi MACD dường như không thay đổi nhiều, dao
động đi ngang, và STO giảm mạnh nhưng đưa ra tín
hiệu đi lên của chỉ số. Mốc 61 điểm là mốc hỗ trợ hiện
tại của chỉ số

67 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Vào lúc 5h16' chiều nay (theo giờ Tokyo), chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 133,64 điểm,
mức điểm cao nhất 18 tháng. Chứng khoán Nhật Bản tăng phiên hôm nay, sau khi ghi nhận 12 tuần tăng liên
tiếp hôm 1/2, đợt tăng dài nhất kể từ năm 1959. Chứng khoán Hàn Quốc giảm nhẹ khi đồng won mạnh lên, và
báo cáo lợi nhuận các công ty không được như dự báo. Chứng khoán châu Á được hỗ trợ phiên hôm nay, theo
đà tăng cuối tuần trước của chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ lên cao nhất 5 năm phiên cuối tuần qua khi số
liệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ tạo ra 157.000 việc làm trong tháng 11, sau khi tạo ra 196.000 việc làm trong tháng
12. Điều này chỉ ra, thị trường lao động Mỹ vẫn có tiến triển dù các nhà lập pháp Mỹ bất đồng trong vấn đề ngân
sách. Theo số liệu của Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố hôm nay 4/2, chỉ số quản lý thu mua (PMI) dịch
vụ của Trung Quốc tháng 1 đạt 56,2 điểm, cao nhất kể từ tháng 8/2012. Các nhà phân tích nhận định các ngành
dịch vụ Trung Quốc đến nay đã vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu và phục hồi tốt hơn nhiều so với khu vực
sản xuất.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 05/02/2013

Thị trường chứng khoán tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng bất ngờ giảm mạnh trong phiên
chiều. Đóng cửa ngày 4/2, VN-Index mất hơn 1 điểm, giảm 0,22% xuống 482,38 điểm. Giá trị giao dịch 881 tỷ

THỨ BA

05/02/2013

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  

Nội d t bả ti à đ Cô t Chứ kh á Đô N Á tổ h à hâ tí h từ á ồ thô ti đ i hú đ là đá ti ậ à hỉ đ th ầ

Chúng tôi cho rằng xu thế tăng vẫn chưa bị phá vỡ mặc dù đà điều chỉnh có thể bị kéo dài do lực cầu của khối
ngoại giảm. Nhà đầu tư nên thận trọng giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nhằm tránh rủi ro trước kỳ
nghỉ tết.

g g y g g g ỷ
đồng, giảm hơn 25% so với phiên trước. HNX-Index giảm 0,1% xuống 62,93 điểm. Giá trị giao dịch 427 tỷ đồng,
tăng nhẹ so với phiên cuối tuần trước.

Áp lực bán quyết liệt ở kháng cự 490. Đây là lần thứ hai VN-Index thất bại khi cố gắng vượt kháng cự này, điều
này đưa ra cảnh báo tiêu cực. Có thể thấy, thị trường đang phụ thuộc khá nhiều vào giao dịch của khối ngoại tại
một số thời điểm. Trong phiên 4/2, nhà đầu tư nước ngoài dừng mua ở nhiều mã và kéo theo đó thị trường
cũng suy yếu khá nhanh. Động lực đi lên đang giảm sút đáng kể khi lực cầu tỏ ra yếu dần, tuy nhiên lực cung
cũng không mạnh. Do đó thị trường trong những phiên gần đây thường có biểu hiện giằng co với khối lượng
thấp quanh vùng đỉnh. Trong giai đoạn này, thị trường khá nhạy cảm và thế giằng co có thể bị phá vỡ nếu
những thông tin hoặc tín hiệu mới được đưa ra. 

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.

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.
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