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Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 580,60 điểm, tăng 6,28 điểm (1,09%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 111,6 triệu đơn vị, trị giá 2.084 tỷ đồng.
Toàn sàn có 134 mã tăng, 80 mã giảm và 93 mã đứng giá. Tâm điểm
trong phiên giao dịch hôm nay là mã OGC. Sau nhiều phiên lao dốc, mã
này đã bất ngờ được gom mạnh và đã tăng kịch trần từ đầu phiên giao
dịch. Khép phiên giao dịch, OGC khớp lệnh hơn 8,6 triệu đơn vị và
trắng bên bán. Bên cạnh đó, các cổ phiếu ngân hàng như CTG, BID,
MBB và EIB đã đồng loạt tăng giá và góp phần khá lớn giúp chỉ số VN-
Index có được mức tăng mạnh. Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu lớn
như GAS, KDC, VNM, DPM, FPT… vẫn duy trì được sắc xanh khá
vững. Phiên hôm nay, FPT tăng 100 đồng lên 48.700 đồng/CP và có
thỏa thuận 1,55 triệu cổ phiếu ở mức giá trần, tương ứng giá trị giao
dịch đạt 80,6 tỷ đồng. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn 37 tỷ đồng, tương
ứng khối lượng bán ròng đạt gần 9,8 triệu cổ phiếu. KBC bất ngờ bị
khối ngoại trên HOSE bán ròng gần 13,4 triệu cổ phiếu (trị giá hơn 208
tỷ đồng). Bên cạnh đó, PVD và VIC bị bán ròng lần lượt 306.420 cổ
phiếu và 314.410 cổ phiếu. Top mua ròng là MWG, GAS. Sau 14 phiên
mua ròng liên tiếp, khối ngoại trên sàn HNX đã bán ròng trở lại hơn
219 5 tỷ đồng Trong đó DBC bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 85,18 điểm, tăng 0,46
điểm (0,55%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 48,5 triệu đơn vị, trị giá
748 tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng, 90 mã giảm và 167 mã đứng
giá. Diễn biến giao dịch trên sàn HNX trong phiên chiều vẫn khá giống
phiên sáng. Các cổ phiếu có tính dẫn dắt tiếp tục có sự phân hóa tương
đối mạnh. Các mã như AAA, ACB, DBC, SHB, VCG, PGS… đã đồng
loạt tăng giá và góp phần duy trì khá tốt sắc xanh chỉ số HNX-Index.
Phiên hôm nay, KLF tăng 100 đồng lên 10.800 đồng/CP và vươn lên
dẫn đầu khối lượng khớp lệnh sàn HNX, đạt hơn 7,6 triệu đơn vị. TNG
tăng nhẹ 200 đồng lên 19.000 đồng/CP. Được biết, TNG đã công bố kết 
quả kinh doanh năm 2014, với mức lãi ròng 53 tỷ đồng, gấp 2,7 lần
năm trước.

BÁN 19,587,897 7,688,776

Trang 1

219,5 tỷ đồng. Trong đó, DBC bị bán ròng hơn 221 tỷ đồng.
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Vn-Index tiếp tục tăng mạnh nhờ cổ phiếu GAS và VNM
tăng giá. Chốt phiên, Vn-Index ghi được 6.28 điểm lên
580.6 điểm. Thanh khoản sụt giảm mạnh so với phiên
hôm trước, nhưng độ rộng tăng điểm mở rộng hơn so
với phiên trước với 134 mã tăng giá. Chỉ báo MACD tiếp
tục tăng mạnh vượt ngưỡng 0, cho tín hiệu tăng giá,
cùng với MFI và RSI vẫn đang tăng mạnh lên vùng quá
mua cho thấy dòng tiền đang vào thị trường. Tuy nhiên
phiên nay đường giá đang chạm đường MA(200) –
đường xác định xu thế dài hạn của thị trường, trong khi
STO vẫn đang tăng trong vùng quá mua cho thấy áp lực
điều chỉnh sớm gia tăng tại vùng 580 điểm này. Ngoài
ra, đường giá đang nằm ngoài dải Bollinger nên áp lực
bị kéo vào trong dải này đang tăng lên trong các phiên
tới.
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530 điểm

580 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
520 điểmMạnh 505 điểm

560 điểm

Mạnh

Yếu

Tăng giá trở lại sau phiên giảm trước đó, tuy nhiên cây
nến thứ 3 liên tiếp vẫn biến động quanh vùng 85 điểm.
Chốt phiên, HNX-Index đứng tại 85.18 điểm, cùng với
thanh khoản chỉ tương đương với phiên trước đó cho
thấy thị trường vẫn chưa có xu thế rõ ràng. Hiện tại các
chỉ báo MACD, MFI và RSI đang tạm ngưng đà tăng cho
thấy trạng thái giằng co của thị trường. Cùng với dải
Bollinger đang co hẹp lại và đường giá nằm sát dải trên
của Bollinger nên xu thế vẫn chưa rõ ràng. STO cũng
đang trong vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh tiếp tục
xảy ra trong phiên tới. Vùng kháng cự hiện tại là 85-87
điểm

90 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Trang 2

87 điểmYếuYếu 83 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Cổ phiếu năng lượng bị bán tháo, chứng khoán Mỹ lại giảm. Chỉ số S&P 500 theo đó giảm 0,8% xuống 2.028,26
điểm vào lúc 16h00 tại New York. Chỉ số này bắt đầu giảm nhanh ngay từ những giờ giao dịch đầu tiên xuống
dưới mức giá trung bình trong 50 ngày qua. Chỉ số Dow Jones cũng igamr 0,5% xuống 17.640,84 điểm. Trong
phiên giao dịch hôm qua 12/1, giá dầu thô tiếp tục giảm thấp, dấy lên làn sóng bán tháo cổ phiếu năng lượng
mới trên thị trường chứng khoán Mỹ. Trong số 10 lĩnh vực chính, cổ phiếu năng lượng giảm mạnh nhất trong
phiên giao dịch hôm qua với 2,8% do giá dầu thô giảm 4,7%. Giá dầu liên tục lao dốc gây rất nhiều khó khăn
cho Mỹ để đạt mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mặc dù kinh tế vẫn tiếp tục phục hồi mạnh
mẽ. Không chỉ Mỹ, tình trạng giá dầu toàn cầu trượt dốc cũng dấy lên lo ngại về tình hình giảm phát tại nhiều
nền kinh tế lớn. Tới đây, thị trường Mỹ sẽ bước vào mùa báo cáo doanh thu quý IV/2014. Đây sẽ là thời điểm để
giới đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp cũng như đưa ra những quyết định đầu tư mới.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 14/01/2015

Dao động thị trường ở phiên nay khá cân bằng mặc dù đầu phiên cả 2 sàn cũng chịu nhịp điều chỉnh khá mạnh.
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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.

Hiện tại, tín hiệu quá mua đã xuất hiện trên cả 2 sàn, đặc biệt đối với chỉ số VN-Index. Nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn tiếp tục tăng giá có thể hỗ trợ VN-Index vượt vùng kháng cự trên, tuy nhiên, nhóm này đã tăng giá hết lượt
nên động lực tăng điểm sẽ không còn nhiều. Nhà đầu tư nên duy trì trạng thái thận trọng, có thể bán ra trong
các phiên tới để giảm tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt về mức hợp lý 50/50.

Thanh khoản không tăng, trong khi thị trường vẫn tăng nhẹ thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư trước vùng
kháng cự 580 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn là động lực chính giúp VN-Index tăng giá.

Trang 3

Chốt phiên, Vn-Index tăng 6.28 điểm lên 580.6 điểm, trong đó GAS, VNM, BID tăng giá đã giúp VN-Index tăng
gần 4 điểm. Thanh khoản hôm nay sụt giảm so với phiên hôm qua khi các chỉ số tiếp cận vùng kháng cự hiện
tại, điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên điểm tích cực ở phiên nay là độ rộng tăng điểm đã mở rộng hơn và quy mô 
giao dịch của khối ngoại cũng gia tăng. Mặc dù là quy mô bán vẫn lớn hơn quy mô bán vào, nhưng mức độ bán
ra không quá lớn vẫn tập trung ở các mã như PVD, VIC. Trong khi GAS lại được khối ngoại mua vào nhiều nhất
với 55.6 tỷ đồng, khối lượng đạt 693.640 cổ phiếu. Mức mua ròng khoảng 34.7 tỷ đồng – khối lượng này chiếm
gần 55% thanh khoản trong phiên, là lượng mua ròng cao nhất kể từ tháng 5/2014. Đối với nhóm cổ phiếu ngân
hàng, BID, CTG, MBB, EIB vẫn giữ được đà tăng, trong đó BID vẫn nhận được lực cầu từ khối ngoại và trong
nước. Nhìn chung, áp lực bán ở phiên nay thể hiện rõ rệt hơn phiên trước đó, cả phía khối ngoại và nhà đầu tư
trong nước. Trong phiên tới, vùng kháng cự 580 điểm tại đường MA(200)- đường xác định xu thế tăng điểm dài
hạn sẽ là ngưỡng cản gần nhất với VN-Index, thị trường sẽ phải giằng co mạnh tại vùng này trước khi xác lập
được xu thế tiếp tục tăng giá. 

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.




