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VN-Index tăng 2,26 điểm (+0,46%) lên 490,62 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 70,57 triệu đơn vị, tương đương giá trị 959,878 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận có khối lượng đạt 6.685.941 đơn vị, trị giá 276,88
tỷ đồng. Trong đó riêng KBC thỏa thuận 1,1 triệu đơn vị, tổng giá trị
10,94 tỷ đồng, MSN thỏa thuận 1,75 triệu đơn vị tại mức giá sàn
105.000 đồng, tổng giá trị 183,75 tỷ đồng và SSI thỏa thuận 1,05 triệu
đơn vị, tổng giá trị 21 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu bluechip không khác
nhiều so với phiên giao dịch sáng, nhiều mã vẫn giảm điểm, trong đó
đáng kể BVH giảm 1.500 đồng, VNM giảm 1.000 đồng, HSG giảm
1.100 đồng. Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn giữ phong độ khi hầu hết đều
chạm trần và còn dư mua trần khá lớn như PTL, PVF, PVT, PXL, PXM,
PXS, PXT, trong đó PVT dư trần hơn 2 triệu cổ phiếu, PXS dư mua trần
gần 1,5 triệu cổ phiếu. Với 13 mã tăng giá, 6 mã đứng giá và 11 mã
giảm giá, chỉ số VN30-Index tăng 1,56 điểm (+0,27%) lên 571,59 điểm.
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Khối ngoại hôm nay mua vào 63 mã, với tổng khối
lượng 3.320.580 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất HPG (393.980
đơn vị), ITA (361.130 đơn vị), HAG (334.920 đơn vị). Trên Hnx, Khối
ngoại mua vào 44 mã trên sàn HNX với tổng khối lượng 1.617.100 cổ
phiếu, trong đó họ mua vào nhiều nhất là PVX với 739.500 cổ phiếu.
Bên cạnh đó, họ bán ra 24 mã với tổng khối lượng 772.000 cổ phiếu,
trong đó mã SCR được bán ra nhiều nhất với 280 400 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index tăng 0,89 điểm (+1,39%) lên 65,02 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 65,73 triệu đơn vị, tương đương giá trị 532,46 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,555,952 đơn vị, trị giá 14,61 tỷ
đồng. Với 3 mã giảm, 5 mã đứng giá và có tới 22 mã tăng giá, chỉ số
HNX30 tăng 3,33 điểm (2,64%) lên 129,63 điểm. Trong đó, đáng chú ý
các mã ICG, PVL, PVX, TH1 và VCG đều đã tăng trần. Top 5 cổ phiếu
thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm SHB (14,95 triệu đơn vị), PVX
(8,88 triệu đơn vị), SCR (4,72 triệu đơn vị), KLS (3,66 triệu đơn vị), VND
(3,24 triệu đơn vị).

BÁN 8,435,040 772,000

Trang 1

trong đó, mã SCR được bán ra nhiều nhất với 280.400 cổ phiếu.
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THỨ SÁU

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, chỉ số VN-Index tăng
2,26 điểm (+0,46%) lên 490,62 điểm. VN-Index nhờ lực
cầu của khối ngoại đã hình thành xu hướng lên rất rõ và
vượt xa dải giữa của Bollinger Bands. RSI và STO đều
hướng lên trên song MACD lại đi ngang, và dao động
trùng với đường MA(9). Dải Bollinger đang có dấu hiệu
mở rộng và tiếp tục đi lên cho thấy khả năng tăng điểm
vẫn còn và khá bền bững khi chỉ số đã vượt lên trên
mốc 488 điểm. Tuy nhiên áp lực giảm điểm sẽ xảy ra khi
khối ngoại giảm mua vào. Mốc kháng cự hiện tại là 517
điểm.
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

HNX-Index đã vượt ra ngoài dải trên của Bollinger, một
điều rất hiếm thấy, bởi HNX-Index chỉ dao động sát dải
trên của Bollinger Việc áp sát dải trên đồng nghĩa với
HNX-Index đang tiến rất gần mốc kháng cự mạnh 70
điểm. STO phát tín hiệu quá bán nhưng RSI vẫn nằm
trong vùng quá mua. Phiên ngày mai và tuần đầu sau
dịp Tết sẽ cho thấy sự bền vững lực cầu bằng việc thử
sức với mốc 70 điểm mà chúng tôi cho rằng sẽ không
đơn giản. Đà tăng điểm khó có thể tiếp tục trong phiên
ngày mai và tuần giao dịch sau Tết bởi tâm lý nhà đầu
tư vẫn rất thận trọng với tâm lý nghỉ ngơi sau Tết. Vì thế
khó kỳ vọng chỉ số sẽ có thể vượt qua các mốc điểm xa
hơn trong một thời gian sau Tết. 

69 điểm
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67 điểmYếuYếu 61 điểm



Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 08/02/2013

Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 7/2 và là phiên tăng thứ 2 liên tiếp. VN-
Index tăng 0,46% lên 490,62 điểm. Trong phiên sáng, VN-Index đã có lúc lên cao nhất 2 năm nhưng không dùy
trì được mức tăng này. Giá trị giao dịch 1.167 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước. HNX-Index tăng 1,39% lên
trên 65 điểm, cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, thời kỳ mà chứng khoán lao dốc do tác động của những thông
tin liên quan đến các ngân hàng. Giá trị giao dịch 532 tỷ đồng, tăng gần 30% so với phiên hôm qua.

THỨ SÁU

08/02/2013

Một thực tế là không phải chỉ những người muốn rút khỏi thị trường trước ngày T+3 mới chấp nhận bán đi.
ả ỷ ồ ề ầ ấ ố ề
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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

Phiên cuối tuần ngày mai có lẽ không chứng kiến nhiều đột biến. VN-Index có thể tăng nhẹ trên 490 điểm và
HNX-Index có tình trạng tương tự dưới 67 điểm. Mặt bằng chung của thanh khoản vẫn tiếp tục tốt.

Thanh khoản 2 sàn đạt 1.500 tỷ đồng-một mức khá cao. Như vậy, nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận "xuống tiền"
đầu tư cổ phiếu và nắm giữ qua tết. Phiên giao dịch hôm qua và hôm nay cho thấy, nỗi lo nhà đầu tư cắt bớt
margin và bán trước kỳ nghỉ dài ngày đã không xảy ra hoặc, ít nhất, không tác động quá lớn đến thị trường. Kỳ
vọng thị trường tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều nhà đầu tư mua vào cổ phiếu. Hôm qua thị trường tăng
mạnh một phần nhờ khối ngoại mua quá nhiệt tình, một phần vì quan điểm áp lực chốt lời đã xong ro là ngày T+
cuối cùng đối với những ai muốn thu về tiền mặt. Thực tế là khi giá tăng mạnh đạt mức nhất định thì nhu cầu
chốt lời vẫn diễn ra bình thường. Các quan điểm trái ngược về cơ hội và rủi ro vẫn tồn tại, nhất là khi các mức
kháng cự vẫn đang hiện diện.

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




