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VN-Index giảm 5,02 điểm (-1,04%), xuống 477,36 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 63,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.348,4 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 10,2 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 433,43 tỷ đồng. CII và MSN là những mã có giao dịch thỏa 
thuận lớn nhất với 6,874 triệu cổ phiếu và 1,676 triệu cổ phiếu được
chuyển nhượng. Giá trị lần lượt đạt 169,24 tỷ đồng và 199,49 tỷ đồng.
Như thường lệ, ITA vẫn là cổ phiếu có giao dịch sôi động nhất HOSE
với hơn 5,7 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Kết thúc phiên, mã này
đứng ở mức giá 9.000 đồng/cổ phiếu, giảm 300 đồng/cổ phiếu. Trong
nhóm VN30, với chỉ 6 mã tăng, so với 19 mã giảm, VN30-Index giảm
5,24 điểm (-0,93%), xuống 556,83 điểm.
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HNX-Index giảm 0,16 điểm (-0,25%), xuống 62,77 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 41,65 triệu cổ phiếu, trị giá 353,7 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 1.67 triệu cổ phiếu, trị giá 32,66 tỷ đồng. Nhà
đầu tư trên sàn HNX tỏ ra khá thận trọng, nên diễn biến trên sàn không
có nhiều chú ý. Ngoài sự khác biệt đôi chút với sàn HOSE khi HNX-
Index phục hồi nhẹ cuối phiên, hãm bớt đà giảm, trong khi VN-Index lại
giảm mạnh trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. SHB, SCR,
PVX vẫn là những mã có khối lượng giao dịch lớn nhất sàn với 7,9 triệu
cổ phiếu, 4,59 triệu cổ phiếu và 4,3 triệu cổ phiếu.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh mua vào trong 2
phiên đầu tuần này. Trong phiên hôm nay, họ mua vào 77 mã, tổng khối
lượng hơn 4,76 triệu đơn vị. Trong đó, VIC được họ mua vào nhiều
nhất với 639.050 cổ phiếu, chiếm 86,23% tổng khối lượng khớp lệnh
của mã này. Trên Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 34 mã, tổng
khối lượng giao dịch 1.132.000 cổ phiếu. Đồng thời, họ cũng bán ra 18
mã với tổng khối lượng 1 174 400 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

-0.16

TỔNG QUAN GD NĐTNN

86

102

79

353.70

41,650,072

5,420,395

Á

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1,132,000

62.77

TỔNG KL

Trang 1

mã, với tổng khối lượng 1.174.400 cổ phiếu. BÁN 5,621,915 1,174,400



Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2, VN-Index giảm 5,02
điểm (-1,04%), xuống 477,36 điểm. VN-Index vẫn chưa
vượt được mốc 488.07 điểm, và đang trong xu thế điều
chỉnh. Chỉ số này tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn
trong khi dải Bollinger vẫn đang hướng lên trên. Kể từ
mức đỉnh 487.6 điểm, VN-Index đã hình thành nên chiều 
hướng điều chỉnh rất rõ rệt. STO đã đảo chiều và hướng
xuống rõ rệt. Chỉ báo MACD và RSI giảm nhẹ cho thấy
đà điều chỉnh vẫn còn. Chúng tôi đã cho rằng VN-Index
có thể lấy lại được 488 điểm không quá khó khăn với sự
hỗ trợ của khối ngoại nhưng thực tế lại không hề dễ
dàng. 488 điểm tiếp tục là mốc kháng cự hiện tại của chỉ
số.
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Trên sàn HNX, đà giảm nhẹ hơn và không có nhiều biến
động trong phiên. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 0,16
điểm (-0,25%), xuống 62,77 điểm. Đường HNX-Index
lình xình đi ngang giữa dải giữa và dải trên của Bollinger
từ nhiều phiên gần đây. Thanh khoản mỗi phiên cũng
trồi sụt và không ổn định. STO và MACD không thay đổi
nhiều so với phiên trước, cho thấy sự yếu ớt của lực cầu 
vào lúc này. Chỉ báo STO bắt đầu có dấu hiệu đi lên. .
Xu thế chung của chỉ số có lẽ sẽ vẫn là những biến
động hẹp theo chiều hướng tăng nhẹ là chủ đạo khiến
dải Bollinger tăng nhẹ, không mở rộng ra và MACD
cũng chung xu thế. Mốc hỗ trợ 61 điểm có lẽ khó đứng
vững nếu thanh khoản tiếp tục giảm.
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65 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết
nguyên đán. VN-Index giảm hơn 1% xuống 477,36 điểm. Giá trị giao dịch đạt 1.348 tỷ đồng, lớn gấp rưỡi so với

THỨ TƯ

06/02/2013

Chỉ số Nikkei của Nhật chìm trong sắc đỏ khi nỗi lo về nợ công châu Âu kích thích giới đầu tư chốt lời sau chuỗi
5 phiên tăng giá liên tiếp. Cụ thể, chỉ số tham chiếu Nikkei 25 từ bỏ 1%. Cổ phiếu Hitachi cũng bất ngờ sụt
mạnh 5.6% sau khi hãng điện máy công nghiệp này dự đoán triển vọng lợi nhuận cả năm giảm tới 13% bởi nhu
cầu yếu tại châu Âu và nhiều thị trường mới nổi khác. Ngược lại, cổ phiếu Japan Airlines giành hết sự quan tâm
của giới đầu tư với bước tăng 7.6% và leo lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 9. Theo dấu thị trường, chứng
khoán Hàn Quốc cũng mở rộng đà giảm phiên thứ 4. Đồng won mạnh gây áp lực lên cổ phiếu khối xuất khẩu.
Khởi động phiên mới, chỉ số Kospi trượt 0.9%, xuống còn 1,936.44 điểm. Cùng lúc, chỉ số S&P/ASX 200 index
của Úc từ bỏ 0.7% và chỉ số NZX 50 index  của New Zealand giảm 0.9%.
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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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phiên trước. HNX-Index giảm 0,25% xuống 62,77 điểm. Giá trị giao dịch 354 tỷ đồng, giảm gần 20% so với
phiên trước.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mức phục hồi tích cực trên HSX là hoạt động mua vào của nhà đầu tư
nước ngoài. Tuy không xuất hiện dồn dập nhưng khối này mua đúng lúc góp phần nâng đỡ giá rất tốt. Dù phục
hồi khi bước vào phiên chiều, nhưng lực bán mạnh cuối phiên, trong khi lực cầu ngoại hạn chế khiến thị trường
giảm mạnh khi đóng cửa phiên 5/2. Dấu hiệu phục hồi của cuối phiên sáng tiếp tục được duy trì trong những
phút giao dịch đầu của phiên chiều, giúp thị trường bước qua mốc tham chiếu. Tuy nhiên, ngay lập tức, lực bán
mạnh được đưa ra, khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều đi xuống và càng về cuối phiên, đà giảm càng
được mở rộng. Không giống như phiên trước, lực cầu của khối ngoại trong 2 phiên đầu tuần này khá thấp, trong
khi họ đẩy mạnh bán ra khiến thị trường giảm điểm trong 2 phiên liên tiếp.

Chúng tôi vẫn 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. Phiên giao dịch ngày mai (06/02) khả năng thị trường tiếp tục trải qua diễn biến điều chỉnh đi ngang
trước tâm lý hoài nghi và tâm lý nghỉ Tết của nhà đầu tư.
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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.




