
Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

Kết thúc phiên giao dịch chiều, VN-Index tăng 1,42 điểm (+0,25%), lên
569,43 điểm. Độ rộng của thị trường được nới hơn so với phiên sáng
với 123 mã tăng, 94 mã giảm. Phiên giao dịch hôm nay, các cổ phiếu
lớn trên sàn HOSE phân hóa rất mạnh. Mặc dù hai cổ phiếu dòng dầu
khí là GAS và PVD đã hồi phục khá tốt, nhưng với việc nhiều mã lớn
khác là VIC, VCB, STB, MSN, FPT… đồng loạt giảm giá đã khiến chỉ số
VN-Index chỉ có được mức tăng điểm nhẹ. Khép phiên giao dịch, GAS
tăng 1.000 đồng lên 86.000 đồng/CP. PVD tăng 1.500 đồng lên 75.500
đồng/CP. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như BVH, SSI, KDC, GMD… vẫn
duy trì được đà tăng nhẹ. SSI tăng 300 đồng lên 30.300 đồng/CP và
khớp lệnh hơn 4,4 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền
vẫn tập trung khá mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản. 
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Kết thúc phiên, HNX-Index tăng 0,41 điểm (+0,47%), lên 87,85 điểm.
Số mã tăng điểm của bứt lên so với số mã giảm với 112 tăng so với 87
mã giảm. HNX30-Index tăng 0,99 điểm (+0,57%), lên 175,46 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 52,78 triệu đơn vị, giá trị 735,71 tỷ đồng,
giảm 10% về lượng và 22% về giá trị so với phiên trước. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đóng góp 5,12 triệu đơn vị, giá trị 33,35 tỷ đồng. Các cổ
phiếu có tính dẫn dắt phân hóa tương đối mạnh. Đáng chú ý, các cổ
phiếu dòng dầu khí như PVS, PVC, PGS… đã đồng loạt tăng giá mạnh.
Trong đó, PVS tăng 1.600 đồng lên 34.400 đồng/CP và khớp lệnh được
hơn 3 triệu đơn vị. PVC tăng 700 đồng lên 31.800 đồng/CP và khớp
được trên 1 triệu đơn vị. Trong khi đó, các cổ phiếu như ACB, DBC,
NTP, SHB… đã lùi xuống dưới mốc tham chiếu.

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 96,4 tỷ đồng (giảm
10% so với giá trị bán ròng phiên hôm qua). Như vậy, khối ngoại trên
HOSE đã có phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp, đạt tổng cộng hơn 618 tỷ
đồng. Top bán ròng là HAG, KDC, PVD, GAS. Trên sàn HNX, sau 3
phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã mua ròng trở lại hơn 12,7 tỷ
đồng. Sau 17 phiên liên tiếp bị khối ngoại trên HNX bán ròng, mã PVS
đã được họ mua ròng trở lại 320 100 cổ phiếu
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đã được họ mua ròng trở lại 320.100 cổ phiếu.BÁN 8,462,850 2,028,826



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 1.42 điểm lên 569.43 điểm. Thanh
khoản sụt giảm mạnh so với phiên trước với khối lượng
khớp lệnh chỉ đạt hơn 95 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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Tiếp tục dao động sát dải dưới của Bollinger, HNX-Index
vẫn giữ được sắc xanh nhẹ cuối phiên đứng tại 87.85
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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97 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 03/12/2014

Thị trường giằng co trong biên độ hẹp cùng sự phục hồi khá yếu của nhóm vốn hóa lớn khiến tâm lý thị trường
tiếp tục trong trạng thái thận trọng . Thanh khoản sụt giảm cùng với độ rộng tăng điểm thu hẹp cho thấy xu thế
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Chứng khoán Châu Á tăng lần đầu tiên trong 4 ngày khi giá dầu tăng trở lại từ mức thấp nhất của hơn 5 năm
qua và triển vọng tiếp tục nới lỏng của Kinh tế Trung Quốc. Chỉ số MSCI tăng 0.3% lên 140.17 điểm, lúc 4h35
phút chiều theo giờ Hong Kong. Chỉ số Shang Hai Composite tăng 3.1% lên mức cao nhất của 3 năm. Chỉ số
Hang Shang của Hong Kong tăng 1.2%. Trong khi chỉ số Topix của Nhật bản tăng 0.4% khi đồng Yen yếu đi
0.4% so với đồng Dollar. Các thị trường ÚC, New Zealand, Hàn Quốc và Singapore cũng tăng giá. Trong khi,
Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ 2 do dấu hiệu suy yếu nhẹ của lĩnh vực sản xuất và số liệu đáng thất vọng của
ngày Black Friday. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 2.053,44 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Chỉ số Dow
Jones cũng giảm 0,3% xuống 17.776,8 điểm. Trong số 10 lĩnh vực chính S&P 500 theo dõi, cổ phiếu bán lẻ
giảm giá mạnh nhất sau khi Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia của Mỹ công bố số liệu đáng thất vọng về doanh số bán
hàng trong đợt mua sắm vừa qua.
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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.

giảm điểm vẫn chiếm ưu thế. Thị trường sẽ phải tìm đến sự cân bằng tại vùng thấp hơn. 

Trang 3

Mặc dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như PVD, GAS phục hồi trở lại sau chuỗi ngày giảm giá, nhưng biến động
chung của cả 2 sàn phiên nay chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp. Lượng bán ra giảm là nguyên nhân hai cổ
phiếu nói trên vẫn duy trì được sắc xanh trọn phiên hôm nay. PVD chiều nay còn tăng thêm một bước giá so với
cuối phiên sáng. GAS đóng cửa trên tham chiếu 1,18%, PVD tăng 2,03%. Vn-Index tiếp tục thử thách ngưỡng
kháng cự 570 điểm nhưng bất thành. Sức mua không đủ hưng phấn, trong khi áp lực giá xanh vẫn rất lớn.
Nhóm cổ phiếu bất động sản sau khi giao dịch khởi sắc trong các phiên trước thì giao dịch đã suy yếu đi rõ rệt.
Thay vào đó là sự phục hồi mạnh của nhóm dầu khí như PVS, PVC, PGS. Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh
cùng với sự phục hồi khá yếu cho thấy tâm lý thận trọng vẫn được đẩy lên cao và cần hình thành mặt bằng giá
ở vùng thấp hơn. 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.

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.

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.




