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Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 589,14 điểm, giảm 2,06 điểm (-
0,35%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 96,45 triệu đơn vị, trị giá 1,596,9
tỷ đồng. Toàn sàn có 79 mã tăng, 143 mã giảm và 83 mã đứng giá.
Cuối phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu lớn trên sàn HOSE như GAS, SSI,
KDC, VIC… đã bị bán khá mạnh và lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Chỉ
số VN-Index vì thế cũng đã quay đầu giảm điểm trở lại. Khép phiên giao
dịch, GAS giảm 2.000 đồng xuống 104.000 đồng/CP. SSI sau phiên bứt
phá hôm qua, cũng đã giảm trở lại 300 đồng xuống 30.500 đồng/CP và
khớp lệnh hơn 3,7 triệu đơn vị. Chiều ngược lại, sắc xanh vẫn được
duy trì khá tốt trên các cổ phiếu lớn khác như VCB, STB, PPC, DRC… 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, đạt
hơn 112,7 tỷ đồng. Trong đó tập trung mua ròng PVD, HPG, KDC. Ở
phía bán ròng thì OGC, GAS, CTG bị bán mạnh nhất. Trên sàn HNX,
khối ngoại đã quay trở lại mua ròng hơn 6,3 tỷ đồng. Trong đó tập trung
mua ròng PVD, PVS.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 86,79 điểm, tăng 0,20
điểm (0,23%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 50,2 triệu đơn vị, trị giá
705 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng, 125 mã giảm và 160 mã đứng
giá. Mặc dù số mã giảm giá có phần áp đảo, tuy nhiên, sắc xanh nhẹ
của chỉ số HNX-Index vẫn được duy trì nhờ lực đỡ của một số cổ phiếu
có tính dẫn dắt như ACB, VND, VCG, SHB, DBC… Trong đó, VND tăng
mạnh 600 đồng lên 16.400 đồng/CP và khớp lệnh gần 3 triệu đơn vị.
Chiều ngược lại, sắc đỏ đã bao trùm lên các cổ phiếu như PVX, PVS,
KLF, BVS, SCR… Đáng chú ý, mã PVS đã giảm 400 đồng xuống
39.200 đồng/CP. Được biết PVS vừa công bố BCTC quý III/2014 (công
ty mẹ), với mức lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 153,8 tỷ đồng, giảm
45,4% so với cùng kỳ năm trước.

BÁN 3,101,760 685,300
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Biến động hẹp với thanh khoản duy trì thấp cho thấy sự
thận trọng của thị trường vẫn được đẩy lên cao. Chốt
phiên, Vn-Index để mất 2.06 điểm xuống 589.14 điểm.
Khối lượng giao dịch tương đương với phiên trước đó.
Số mã giảm điểm gia tăng với 143 mã. Chỉ báo MACD
vẫn đang gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu cho
tín hiệu giảm chưa dừng lại. Ngoài ra MFI cũng đang
giảm mạnh về vùng quá mua cho thấy dòng tiền đang
rút ra khỏi thị trường. Đồng thời dải Bollinger vẫn mở
rộng xuống phía dưới tiếp tục mở đường cho xu thế
giảm. Tuy nhiên, STO đang gần ngưỡng quá bán nên
áp lực bán ra có thể tạm thời được giảm bớt tại vùng hỗ
trợ 580 điểm. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất với đường giá
vẫn là 580 điểm.
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580 điểm

Mạnh

Yếu

Đóng cửa với cây nến xanh thân nhỏ tuy nhiên số mã
giảm điểm lại gia tăng với 125 mã giảm giá. Thanh
khoản và điểm số hầu như không có cải thiện nào so với
phiên hôm qua. Các chỉ báo kỹ thuật chưa cho xu thế
mới của thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho xu thế
giảm khi MACD vẫn đang gia tăng khoảng cách với
đường tín hiệu. Trong khi MFI cũng giảm mạnh trong
vùng quá bán cho thấy dòng tiền rút ra khỏi thị trường.
Dải Bollinger mở rộng xuống phía dưới với độ mở có xu
hướng dốc dần gây áp lực lớn cho đường giá. Hiện tại
điểm tích cực được hỗ trợ từ chỉ báo STO khi chỉ báo
này chuẩn bị vào vùng quá bán. Ngưỡng hỗ trợ gần
nhất với HNX-Index là 85 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Sau khi FED tuyên bố chấm dứt chương trình mua trái phiếu (hay còn gọi là gói QE3), lực bán tháo đã xảy ra
trên thị trường cổ phiếu, trái phiếu và vàng. Kết thúc phiên 29/10, chỉ số Dow Jones giảm 31,44 điểm (-0,18%),
xuống 16.974,31 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,75 điểm (-0,14%), xuống 1.982,30 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm
15,07 điểm (-0,33%), xuống 4.549,22 điểm. Trong khi đó, trên thị trường trái phiếu, lực bán tháo cũng diễn ra
mạnh khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh nhất 3 năm. chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 51,70 điểm
(+0,81%), lên 6.453,87 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 14,62 điểm (+0,16%), lên 9.082,81 điểm. Chỉ số CAC40
tại Pháp giảm 2,03 điểm (-0,05%), xuống 4.110,64 điểm. Trái ngược với TTCK Châu Mỹ và Châu Âu, TTCK
Châu Á vẫn tăng giá ở một số thị trường như Chỉ Số Topix của Nhật bản tăng 0.7%, chỉ số S&P 200 của ÚC
tăng 0.5%. Chỉ số Shanghai tăng 0.8% là mức cao nhất kể từ năm 2013. Ngược lại, các thị trường giảm điểm
như Hàn Quốc, Hong Kong và Singapore.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 31/10/2014

Sau 2 phiên tăng mạnh, cả 2 sàn có xu thế điều chỉnh trong phiên hôm nay. Tuy nhiên biến động chung của thị
t ờ hầ h là thậ t S hâ hó ủ thị t ờ khô õ ét ới ố ã iả điể hiế đ ố Cù

THỨ SÁU
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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.

Rủi ro trong ngắn hạn vẫn duy trì, nhà đầu tư không cần thiết phải mua bằng mọi giá. Đối với nhà đầu tư đang
nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn, có thể thực hiện chiến thuật mua dải dần mỗi khi Vn-Index chạm ngưỡng hỗ trợ
580 điểm và nên thực hiện mua ở nhịp giảm mạnh trong phiên để hưởng lợi thế về giá, cũng như có thể cắt lỗ
thấp hơn khi thị trường có biến động bất lợi. 

trường hầu như là thận trọng. Sự phân hóa của thị trường không rõ nét với số mã giảm điểm chiếm đa số. Cùng 
với thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy xu thế mới chưa được mở ra và khả năng sẽ còn giằng co
trong phiên cuối tuần. 

Thông tin hỗ trợ không đủ để giúp duy trì đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay. Nhìn chung hầu hết các
mã đều bị áp lực bán khi giá phục hồi. Mặc dù vậy thì áp lực bán ra ở vùng giá thấp lại hạn chế. Chính vì thế thị
trường liên tục giằng co trong biên độ hẹp. Điểm sáng ở phiên nay là nhóm cổ phiếu bất động sản giao dịch tích
cực hơn thị trường, tiêu biểu các mã DXG, ASM, IJC…Mặc dù vậy sự lan tỏa trong nhóm này cũng chưa thực
rõ nét. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp phần nào hỗ trợ cho cầu của thị trường với giá trị mua
ròng đạt hơn 110 tỷ đồng. Đã 2 lần Vn-Index chạm ngưỡng hỗ trợ 580 điểm đều phục hồi trở lại cho thấy tâm lý
nâng đỡ thị trường tại vùng này khá tốt. Nếu đánh giá theo tuần, thì 10 phiên giao dịch gần nhất biến động giá
khá giằng co quanh vùng 580-600 điểm, mặc dù vậy biến động giá trong phiên là khá mạnh thể hiện tâm lý dễ
dàng chuyển biến xấu đi hơn. Với phiên phục hồi này, mặc dù thị trường chưa thể thiết lập xu thế tăng trở lại,
bởi vì để thị trường bước vào con sóng tăng mới cần có thời gian tích lũy cả về mặt bằng giá và thanh khoản,
tuy nhiên tâm lý thị trường bớt hoản loạn và giao dịch theo chiều hướng giằng co. Ngoài ra thông tin bắt bớ
không ảnh hưởng nhiều như trước, có thể đánh giá về mức độ ảnh hưởng là không lớn, ngoài ra cũng do nhà
đầu tư đã có đề kháng với các thông tin trên sau 2 ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi cho rằng, ngưỡng hỗ trợ 580
điểm tiếp tục phát huy vai trò, mặc dù vậy xu thế thị trường hiện tại đang phụ thuộc nhiều vào giao dịch của khối
ngoại trong điều kiện tâm lý thị trường vẫn rất yếu.

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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