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Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 569,12 điểm, giảm 3,10 điểm (-
0,54%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 83 triệu đơn vị, trị giá 1.638 tỷ
đồng. Toàn sàn có 92 mã tăng, 127 mã giảm và 89 mã đứng giá. Cuối
phiên giao dịch, thị trường đón nhận tin giá xăng giảm tới gần 2.000
đồng/lít. Tuy nhiên, lực bán vào cuối phiên giao dịch lại có phần tăng
mạnh hơn đã khiến nhiều cổ phiếu trụ cột trên thị trường như VCB,
KDC, MBB, HAG, CTG, SHS, PVS… đồng loạt giảm giá và kéo hai chỉ
số xuống dưới mốc tham chiếu, trong đó, chỉ số VN-Index đã để tuột
khỏi mốc 570 điểm.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng gần 3,7 tỷ đồng,
tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, khối ngoại đã bán ròng 73.810 cổ
phiếu. Giá trị mua vào đạt gần 285 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 281
tỷ đồng. Top mua ròng là HPG, MWG, JVC. Top bị bán ròng là KDC và
C21. Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch rất ảm đạm, họ chỉ mua vào
285.600 cổ phiếu, cũng như bán ra 147.300 cổ phiếu. Tổng khối lượng
mua ròng đạt 137 300 cổ phiếu Khối ngoại mua vào SD9 và BVS trong

Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 84,63 điểm, giảm 0,36
điểm (-0,42%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 39 triệu đơn vị, trị giá 477
tỷ đồng. Toàn sàn có 108 mã tăng, 84 mã giảm và 173 mã đứng giá.
Thanh khoản cũng sụt mạnh về mức rất thấp. Khép phiên, tổng khối
lượng giao dịch toàn thị trường chỉ đạt gần 39 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch là 477,08 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu chủ chốt có
duy nhất PVX dừng mốc tham chiếu, các mã còn lại ngập trong sắc đỏ:
BVS giảm khá 500 đồng; KLS giảm 300 đồng; PVS, VCG giảm 200
đồng; ACB, SCR, SHB, VND cũng giảm cuối phiên. Tiếp tục dẫn đầu
thanh khoản toàn sàn nhưng KLF chỉ khớp thành công gần 5,5 triệu
đơn vị. SHS theo sát đứng thứ hai đạt gần 5,4 triệu đơn vị.

BÁN 5,264,780 147,300

Trang 1

mua ròng đạt 137.300 cổ phiếu. Khối ngoại mua vào SD9 và BVS, trong
khi bán ra LAS.
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Thông tin giá xăng giảm gần 2,000 đồng/ lít cũng không
hỗ trợ thị trường tăng trở lại. Thị trường giao dịch ở
trạng thái thận trọng khi biến động trong biên độ hẹp
cùng với thanh khoản sụt giảm chỉ còn hơn 75 triệu đơn
vị khớp lệnh. Các chỉ báo MACD và RSI tạm chững lại
đà tăng và đang vận động đi ngang 3 phiên liên tiếp cho
thấy xu thế giằng co đi ngang. Trong khi MFI cũng đang
giảm mạnh cho tín hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường.
Chỉ báo STO lại giảm mạnh vào vùng quá bán cho tín
hiệu sớm có nhịp phục hồi kỹ thuật. Đối diện với
ngưỡng kháng cự 580 điểm, đường giá đang dao động
khá hẹp phía dưới đường này. Nhịp điều chỉnh còn tiếp
diễn với ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 560-570 điểm.
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Với 9 phiên đi ngang cùng với dải Bollinger co hẹp, HNX-
Index tiếp tục vận động ở nửa trên của dải Bollinger
quanh ngưỡng 85 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở
mức dưới 40 triệu cổ phiếu/phiên. Các chỉ báo MACD,
RSI tạm ngưng đà tăng và tiếp tục đi ngang trong 2 tuần
gần đây. Trong khi dải Bollinger đã có tín hiệu mở rộng
lên phía trên, tuy nhiên độ mở khá hẹp. Hiện tại MFI
đang tăng trở lại là tín hiệu tích cực cho thị trường.
Đồng thời STO lại giảm mạnh khỏi vùng quá mua nên
áp lực điều chỉnh không còn lớn. Với các tín hiệu hiện
tại thì xu thế đi giằng co sẽ còn tiếp diễn. Ngưỡng hỗ trợ
83 điểm và kháng cự 86-87 điểm. 

90 điểm
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Trang 2

87 điểmYếuYếu 83 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Mỹ ngày 20/1 tăng nhẹ sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng cho năm 2015
và 2016, làm tăng đồn đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ có hành động mạnh hơn để thúc đẩy kinh tế
tăng trưởng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 0,02% lên 17.515,23 điểm, chỉ số
S&P 500tăng 0,15% lên 2.022,54 điểm, còn chỉ số Nasdaqtăng 0,44% lên 4.654,85 điểm. IMF đã hạ dự báo
tăng trưởng cả 2 năm tới đi 0,3 điểm phần trăm và cho rằng các nền kinh tế phát triển nên tiếp tục duy trì chính
sách tiền tệ nới lỏng để tránh làm tăng lãi suất khi giá dầu giảm có thể làm tăng nguy cơ giảm phát. Việc hạ dự
báo tăng trưởng kinh tế ám chỉ nhu cầu nhiên liệu sẽ giảm đến hết năm 2016, khiến giá dầu tiếp tục giảm. Thị
trường cũng đang kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ công bố một chương trình mua trái phiếu trong
cuộc họp vào ngày thứ Năm.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 22/01/2015

Thông tin giá xăng tiếp tục giảm gần 2000 đồng được công bố trong cuối phiên nay cũng đã không giúp thị
trường giao dịch tích cực trở lại, thậm chí cả 2 sàn đều đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. Thanh khoản ở
mức thấp tương đương với phiên trước và giao dịch chung là thận trọng. 
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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 bán đã xuất hiện đối với chỉ số VN-Index. Nên cơ hội cho nhịp phục hồi đang tăng lên.
Dòng tiền vẫn đang ở lại thị trường và tìm đến nhóm cổ phiếu điều chỉnh. Khuyến nghị nhóm hưởng lợi từ xu
hướng giá dầu giảm như vận tải, phụ tùng oto, nhựa, đạm sẽ được dòng tiền quan tâm. Nhà đầu tư nên duy trì
trạng thái thận trọng với tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt về mức hợp lý 50/50.

Trang 3

Phiên hôm nay, thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ việc các doanh nghiệp công bố BCTC quý IV/2014 và cả năm
2014. Đáng chú ý là AVF với khoản lỗ khủng trong quý 4 là 736 tỷ đồng, có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc do
vốn chủ sở hữu âm. Không được nhóm vốn hóa lớn hỗ trợ, cũng không có nhóm ngành dẫn dắt, thị trường tiếp
tục trạng thái giằng co. Thông tin hiếm hoi hỗ trợ là kết quả kinh doanh quý 4, và đang có sự phân hóa nhưng
không rõ nét do thị trường đang bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo ngại trước vùng kháng cự 580 điểm. Hiện tại, các tín
hiệu quá bán chuẩn bị xuất hiện trên Vn-Index nên cơ hội nhịp tăng trở lại đang được mở ra. Mặc dù vậy, thị
trường sẽ phải giằng co quanh vùng kháng cự hiện tại thêm vài phiên nữa trước khi có tín hiệu rõ ràng hơn.
Trạng thái giằng co quanh vùng 580 điểm sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Ở thời điểm hiện tại, xu thế thị
trường sẽ không có gì mới với giao dịch giằng co theo hướng điều chỉnh nhẹ sẽ là xu thế chính.

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.




