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Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 12, VN-Index tăng 1,43
điểm (+0,25%), lên 568,01 điểm với 110 mã tăng, trong khi cũng có tới
119 mã giảm. VN30-Index do không chịu tác động của GAS nên có
mức tăng tốt hơn với 3,29 điểm (+0,54%), lên 614,44 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 123,86 triệu đơn vị, giá trị 2.187,64 tỷ đồng. Cổ
phiếu chào sàn hôm nay, mã SFG chốt phiên với dư mua trần (giá
19.200 đồng) hơn 330 nghìn đơn vị trên bảng điện tử. Trong nhóm
bluechip, GAS và PVD tiếp tục giảm giá khi lần lượt mất 1.000 và 1.500
đồng mỗi mã (GAS đóng cửa giá 85.000 đồng/cp, còn PVD là 74.000
đồng/cp). Tuy nhiên 1 số cổ phiếu khác trong VN30 vẫn tăng giá ấn
tượng, có thể kể đến như DPM (tăng 5,1%), EIB (4,5%), BVH (3,6%).
Thanh khoản mạnh nhất HOSE vẫn thuộc về mã FLC với khối lượng
khớp lệnh đạt trên 27 triệu đơn vị, tương đương gần 22% tổng KLGD
trên toàn HOSE.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng thứ 4 liên tiếp,
đạt gần 107 tỷ đồng (giảm 40% so với giá trị bán ròng phiên cuối tháng
11). Như vậy, sau 4 phiên vừa qua, khối ngoại trên HOSE đã bán ròng
tổng cộng gần 522 tỷ đồng. Top bị bán ròng vẫn là PVD, GAS, HAG.
Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã có phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp, đạt
hơn 50,5 tỷ đồng (tăng mạnh 52% so với giá trị bán ròng phiên trước).
PVS đã bị bán ròng 17 phiên liên tiếp

HNX-Index chỉ còn tăng 0,02 điểm (+0,02%), lên 87,44 điểm với số mã
tăng, giảm khá cân bằng (92 mã tăng, 90 mã giảm). HNX30-Index thậm
chí còn đảo chiều giảm 0,74 điểm (-0,42%), xuống 174,46 điểm với 6
mã tăng và 10 mã giảm. Tâm điểm khởi sắc tạo hiệu ứng dẫn dắt cho
đà tăng của toàn thị trường phiên hôm nay là các mã dầu khí, điển hình
như PVS có lúc tăng 1.000 đồng. Tuy nhiên, trước sức ép bán ra, các
mã này lại giảm mạnh cuối phiên, kéo lùi đà tăng của chỉ số. Nhóm cổ
phiếu chủ chốt cuối ngày vắng bóng sắc xanh, giá đóng cửa chỉ từ tham 
chiếu như: ACB, BVS, PVS, PVX, SHB, số còn lại thậm chí giảm đỏ:
VND giảm 100 đồng, KLS và SCR giảm 200 đồng, VCG giảm 400
đồng...Các cổ phiếu thanh khoản mạnh nhất tại HNX tiếp tục là những
cái tên như KLF, PVX, PVS, SCR với mức tăng giảm giá trong biên độ
rất hẹp.

BÁN 8,462,850 2,028,826
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PVS đã bị bán ròng 17 phiên liên tiếp.
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Mặc dù phục hồi nhẹ trong phiên nhưng áp lực bán ra
cuối phiên khiến Vn-Inden thu hẹp đà tăng. Chốt phiên,
VN-Index chỉ tăng 1.43 điểm lên 568.01 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước với khối lượng
khớp lệnh chỉ đạt hơn 100 triệu đơn vị. Đường giá hiện
tại vẫn đang rơi khỏi dải dưới của Bollinger, trong khi dải
này tiếp tục mở rộng xuống phía dưới mở đường cho xu
thế giảm giá. Tuy nhiên, việc chỉ báo STO tiếp tục giảm
mạnh vào vùng quá bán cùng với đường giá đang giảm
ra khỏi dải dưới của Bollinger nên đường giá sẽ sớm
quay trở lại trong dải trong các phiên tới. Một loạt các chỉ 
báo MACD, RSI và MFI tiếp tục xu thế giảm. Với diễn
biến cầu như hiện tại khả năng Vn-Index sẽ sớm test
vùng hỗ trợ tiếp theo là 560 điểm. 
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540 điểm
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
620 điểmMạnh 515 điểm

560 điểm

Mạnh

Yếu

Tiếp tục dao động sát dải dưới của Bollinger, HNX-Index
vẫn giữ được sắc xanh nhẹ cuối phiên đứng tại 87.44
điểm. Thanh khoản không thay đổi nhiều so với phiên
trước. Hiện tại các chỉ báo MACD, MFI và RSI tiếp tục
giảm mạnh cho thấy xu thế giảm điểm và dòng tiền rút
ra khỏi thị trường. Hiện tại, dải Bollinger vẫn đang co
hẹp lại và đường giá ở phiên nay đang tiếp cận dải dưới
của Bollinger, nên trạng thái giằng co tại vùng này sẽ
diễn ra trong các phiên kế tiếp. Ngưỡng thấp hơn và
được đánh giá là hỗ trợ cứng cho đường giá là ngưỡng
85 điểm.  

92 điểm
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Trang 2
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Châu Á giảm điểm ngày thứ 3 liên tiếp khi các công ty năng lượng tiếp tục giảm do hiệu ứng giá
Dầu giảm mạnh nhất trong 5 năm trở lại đây. Chỉ số MSCI giảm 0.9% xuống 139.44 điểm lúc 4h13ph chiều theo
giờ Hong Kong. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong để mất 2.6%, là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2.2014. Chỉ
số Kospi của Hàn Quốc giảm 0.8%. Trong khi, Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0.8% khi mà đồng Yên yếu đi.
Chỉ số NZX của New Zealand tăng 0.1%. Lĩnh vực sản xuất Trung Quốc tiếp tục suy yếu, chứng tỏ những biện
pháp kích thích gần đây của chính phủ nước này chưa thực sự có hiệu quả. Tình trạng suy yếu liên tiếp của sản
xuất Trung Quốc trong vài tháng gần đây buộc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) phải mạnh tay hạ
lãi suất trong tháng 10. Giới chuyên gia cho rằng, động thái này sẽ hỗ trợ rất lớn cho khối doanh nghiệp sản
xuất cũng như tăng trưởng kinh tế trong tháng cuối năm và cả năm 2015. 
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Khối ngoại tiếp tục bán mạnh nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến cả 2 sàn suy yếu ở thời điểm cuối phiên. Thanh
khoản sụt giảm cùng với độ rộng tăng điểm thu hẹp cho thấy xu thế giảm điểm vẫn chiếm ưu thế. Thị trường sẽ

ế ằ ấ

THỨ BA

02/12/2014

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  

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.

Tín hiệu dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường vẫn tiếp tục trên cả 2 sàn, cùng với áp lực bán có dấu hiệu tăng
lên ở cuối phiên cho thấy rủi ro đang gia tăng đối với người nắm giữ cổ phiếu. Ở giai đoạn hiện tại, khuyến nghị
nhà đầu tư hạn chế giao dịch. Ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên chờ thị trường lấy lại cân bằng và test thành
công ngưỡng hỗ trợ hiện tại trong các phiên tới mới mở lại trạng thái mua để giảm giá vốn, không nên mua đuổi
trong giai đoạn này.

phải tìm đến sự cân bằng tại vùng thấp hơn. 

Trang 3

Sau ít phút hưng phấn trong buổi sáng với độ rộng tăng điểm mở rộng nhờ lực cầu giá thấp gia tăng. Tuy nhiên,
áp lực bán sớm quay trở lại do sự thận trọng vẫn bao trùm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu vốn hóa suy yếu do khối
ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ra, tiêu biểu là PVD, GAS…Hai cổ phiếu này đã giảm hơn 20% trong hơn 2 tuần
gần đây, và cũng là mức giảm lớn nhất trong thời gian ngắn của 2 cổ phiếu này từ trước đến nay. Điều này tiếp
tục ảnh hưởng xấu đến thị trường trong bối cảnh dòng tiền đã rất thận trọng. PVD hôm nay bị xả ròng 1,14 triệu
cổ hôm nay, tương đương rút tiếp 85,72 tỷ đồng, mức kỷ lục chưa từng có. Lượng xả tăng cao nhất đợt xả đang
diễn ra đúng vào thời điểm PVD có phục hồi giá. Rõ ràng nhà đầu tư nước ngoài có sự kiên quyết trong giao
dịch. Khoảng 68% thanh khoản của PVD hôm nay là khối này bán. Thậm chí sáng nay họ còn mua đỡ một chút
nhưng không đáng kể so với lượng bán ra. Lực cầu giá thấp có thể quay lại nhưng thị trường sẽ chưa thể sớm
lấy lại cân bằng. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo với Vn_index trong các phiên tới là 560 điểm. Theo phân tích kỹ thuật
thì Vn-Index có thể giảm về vùng này trước khi có thể lấy lại cân bằng và hình thành mặt bằng giá mới.

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.




