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Vn-Index đứng ở mức 493,95 điểm, giảm 0,08 điểm (-0,02%), tổng khối
lượng giao dịch đạt 69 triệu đơn vị, trị giá 978,48 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thoả thuận đạt 1,75 triệu đơn vị, trị giá 64,82 tỷ đồng. Toàn
sàn có 181 mã tăng, 63 mã giảm, 50 mã đứng giá. Trong nhóm VN30,
có 17 mã tăng, 10 mã giảm, 3 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng
0,25 điểm (+0,04%) đứng ở mức 574,43 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoài MBB tăng 200 đồng/cp, EIB đứng ở
mốc tham chiếu, còn lại các mã như VCB, STB, CTG đều giảm điểm
với mức giảm từ 100 – 200 đồng/cp. Nhóm cổ phiếu khoảng sản vẫn
giữ được đà tăng trần cho đến hết phiên giao dịch với sự tăng trần của
các cổ phiếu như KSA, KSB, KSS, KTB... Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng
ghi nhận một vài mã tăng trần như PXS, PTL, .Các mã như PVT, PVD
cũng có mức tăng tương ứng 200 và 500 đồng/cp. ITA là mã hối lượng
giao dịch lớn nhất trên HOSE với khối lượng đạt 4,6 triệu đơn vị, tiếp
đến là SAM với 3,87 triệu đơn vị; VNE, ITC, MBB đều có khối lượng
giao dịch đạt trên 2 triệu đơn vị.
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HNX-Index tăng 0,53 điểm (+0,8%) đứng ở mức 66,74 điểm, tổng khối
lượng giao dịch đạt trên 71 triệu đơn vị, trị gía 617,3 tỷ đồng. Toàn sàn
có 187 mã tăng, 57n mã giảm, 62 mã đứng giá. Với 13 mã tăng, 11 mã
giảm, 6 mã đứng giá, chỉ số HNX30_Index tăng 1,04 điểm (+0,78%)
đứng ở mức 133,03 điểm. Nhóm cổ phiếu chứng khoán dẫn dắt thị
trường như KLS và VND cũng có phiên tăng điểm với khối lượng giao
dịch lớn đạt lần lươt 6,8 và 5,4 triệu đơn vị. SCR sau nhưng phút giao
dịch tăng kết thúc phiên cũng quay về mốc tham chiếu. SHB vẫn là cổ
phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn HNX với khối lượng
khớp được đạt trên 14 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, Khối ngoại mua vào 99 mã, với khối lượng đạt 3,6 triệu đơn
vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu MBB với khối lượng trên
670.000 cổ phiếu. Trên Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 46 mã,
với khối lượng đạt gần 2 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất là
KLS với gần 1 triệu đơn vị. Đồng thời bán ra 21 mã với khối lượng gần
560.000 đơn vị.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/2, chỉ số Vn-Index
đứng ở mức 493,95 điểm, giảm 0,08 điểm (-0,02%).
Vượt mốc 488 điểm, chỉ số đã khảng định được xu thế
tăng bền vững của mình. VN-Index tiếp tục duy trì
khoảng cách khá xa với 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.
Tuy nhiên áp lực điều chỉnh đang hiện hữu. Mốc kháng
cự hiện tại là 517 điểm.

THỨ BA

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

19/02/2013

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

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  

ế

Trung bình

ế

Yếu

ể

517 điểm

Mạnh

Trung bình 59 điểm Trung bình

57 điểm

ể

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

70 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Kết thúc đợt khớp lệnh xác định giá mở cửa, VN-Index
tăng 3,84 điểm (+0,78%), lên 497,87 điểm. 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 gần hơn 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.
Chỉ số sẽ có thể vượt qua các mốc điểm xa hơn bởi áp
lực điều chỉnh sau những phiên tăng điểm bền vững. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:
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Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/2, phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài ở một số thị trường chứng
khoán châu Á, hầu hết các thị trường đều tăng điểm, trừ thị trường Hàn Quốc. Chỉ số MSCI của chứng khoán
châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) gần như không thay đổi, sau khi chạm mức cao 18 tháng rưỡi vào cuối
tuần trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 174,66 điểm, hay 1,56%, lên 11.348,49 điểm, sau khi hội nghị
bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu
thế giới (G20) đã gạt bỏ sự chỉ trích đối với Nhật Bản về sự xuống giá của đồng yen gần đây, điều đã gây lo
ngại về một cuộc chiến tiền tệ. Hội nghị đã không chỉ trích Nhật Bản, song cam kết ngăn chặn tình trạng phá giá
đồng tiền để nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định chính sách tiền tệ chỉ được sử dụng cho mục đích ổn
định giá cả và thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 4,27 điểm, hay 0,18%,
lên 2.436,67 điểm trong ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Năm Mới, nhờ sự lạc quan về nền kinh tế. Chỉ số
Hang Seng của Hong Kong tăng 32,93 điểm, hay 0,14%, lên 23.477,49 điểm, khi các nhà giao dịch đặt cược
vào sự phục hồi của thị trường Thượng Hải trong thời điểm các nhà đầu tư đại lục trở lại thị trường sau tuần
nghỉ lễ. Chứng khoán Australia tăng 0,3%, khi cổ phiếu ngành khai mỏ tăng nhờ hy vọng khách hàng mua nhiều
nhất là Trung Quốc có thể bắt đầu mua trở lại sau kỳ nghỉ. Tại Seoul, chỉ số Kospi mở cửa giảm 2,87 điểm, hay
0,14%, xuống 1.978,31 điểm, một phần vì lo ngại về việc đồng yen tiếp tục yếu đi sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh
của các nhà xuất khẩu Hàn Quốc.
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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.

2 chỉ số chứng khoán tăng giảm trái chiều trong phiên giao dịch đầu năm mới Quý Tỵ. Tiếp nối đà tăng từ trước
Tết, VN-Index tăng điểm trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch hôm nay. Tuy nhiên, chỉ số này đóng cửa bất
ngờ mất điểm, đóng cửa dưới mốc 494 điểm. Bên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,8% lên 66,74 điểm và là phiên
tăng thứ 4 liên tiếp. Giao dịch đạt 71 triệu cổ phiếu, giá trị 617 tỷ đồng.

Cuối phiên giao dịch, chỉ số VN-Index bất ngờ quay đầu lùi xuống dưới mức giá tham chiếu trong khi chỉ số
HNX-Index vẫn duy trì được sắc xanh. Giao dịch sôi động ở cả 2 sàn. Nhóm cổ phiếu khoáng sản ồ ạt bung
trần. Dòng tiền đang có dấu hiệu chảy mạnh vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh
trên sàn HOSE tiếp tục là mã ITA. Nếu nhìn vào biến động của Index thì cả HNX lẫn HSX đều có quá 3/4 thời
gian là giao dịch bình bình trong trạng thái điều chỉnh nhẹ. Nhưng ở các cổ phiếu cá biệt, vẫn xuất hiện những
hiện tượng tăng nóng nổi trội so với tình hình chung. Đa số các mã thuộc dạng này nằm ở nhóm cổ phiếu nhỏ.
Ngoài ra, các cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu vật liệu xây dựng cũng được mua mạnh. Giao dịch tại các cổ
phiếu bất động sản đạt hàng triệu đơn vị.

Với diễn biến trong phiên hôm nay thì phiên ngày mai khả năng cả hai chỉ số tăng điểm là rất khó. Thanh khoản
có lẽ vẫn tiếp tục giữ được mức tốt như hôm nay song vẫn phụ thuộc nhiều vào sự tham gia của khối ngoại.

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
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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.




