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Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 574,54 điểm,
tăng 5,42 điểm (0,95%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 83,829 triệu đơn
vị, trị giá 1,425,400 tỷ đồng. Toàn sàn có 120 mã tăng, 94 mã giảm và
94 mã đứng giá. Gần về cuối phiên giao dịch, các cổ phiếu dòng ngân
hàng trên thị trường đã đồng loạt bứt phá mạnh và góp phần rất lớn đẩy
hai chỉ số tăng điểm tích cực. Đáng chú ý nhất phải kể đến BID và
CTG, hai mã này bất ngờ tăng kịch trần với khối lượng khớp lệnh lần
lượt hơn 4,9 triệu đơn vị và gần 2,7 triệu đơn vị. Các cổ phiếu VCB,
MBB, EIB cũng giao dịch khởi sắc. Hưởng ứng sự bứt phá mạnh của
nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhiều cổ phiếu có tính dẫn dắt như SSI,
BVH, GAS, MSN, PVS… cũng đều đã nhích lên trên mốc tham chiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 82 tỷ đồng. Giá trị
mua vào đạt 113,8 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là 196 tỷ đồng. Top bán
ròng là MSN, VCB, C21. Top mua ròng là GAS, CTG. Trên sàn HNX,
sau 2 phiên mua ròng liên tiếp, khối ngoại cũng đã bán ròng trở lại hơn
5,8 tỷ đồng. Khối ngoại trên HNX bán ròng chủ yếu hai mã PVS
(207.300 cổ phiếu) và KLS (115.600 cổ phiếu).

Chỉ số HNX-Index đứng ở mức 85,66 điểm, tăng 1,04 điểm (1,22%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 42,65 triệu đơn vị, trị giá 487,5 tỷ đồng.
Toàn sàn có 121 mã tăng, 59 mã giảm và 185 mã đứng giá. Hầu hết
các cổ phiếu trong nhóm ngân hàng, chứng khoán cũng đồng loạt bật
tăng như ACB tăng 400 đồng, BVS tăng 300 đồng, SHB, NVB và VND
cùng tăng 200 đồng… Trong khi đó, ở nhóm cổ phiếu dầu khí, các mã
đầu ngành như PVS, PVC và PVB cũng khới sắc hơn, trong đó, PVS
tăng 500 đồng, PVB tăng 400 đồng, còn PVC tăng 300 đồng. Cổ phiếu
KLF vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với khối
lượng khớp lệnh đạt hơn 9,96 triệu đơn vị và đóng cửa ở mức giá tham
chiếu 11.200 đồng/Cp.

BÁN 8,178,950 488,391
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Tăng mạnh ở thời điểm cuối phiên nhờ nhóm ngân hàng
khởi sắc. Chốt phiên, Vn-Index tăng 5.42 điểm lên
574.54 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước
nhưng vẫn ở mức thấp. Cây nến xanh thân dài phiên
nay vẫn nằm trong biến động hẹp quanh vùng 570 của
Vn-Index. Các chỉ báo MACD và RSI tạm chững lại đà
tăng và đang vận động đi ngang 4 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. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất
là 560-570 điểm.
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HNX-Index tăng mạnh ở phiên nay đã hình thành cây
nến xanh thân dài. Nhóm cổ phiếu ACB, PVS tăng giá
góp phần kéo HNX-Index tăng mạnh. Cây nến xanh
phiên nay đã bao trùm các cây nến nhỏ trước đỏ thể
hiện tâm lý tích cực của nhà đầu tư. 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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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Phiên 21/1, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm chủ yếu nhờ cổ phiếu năng lượng tăng giá và đồn đoán về
gói QE của ECB. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 2.032,12 điểm vào lúc 16h00 tại New York. Như vậy
trong 3 phiên giao dịch vừa qua, chỉ số này đã tăng 2%. Ngoài ra, chỉ số Dow Jones cũng tăng 0,2% lên
17.554,28 điểm. Cổ phiếu của tất cả 10 lĩnh vực chính đồng loạt tăng giá trong phiên hôm qua, trong đó cổ
phiếu năng lượng tăng 1,8% nhờ giá dầu thô tăng 3,7%. Hôm qua, cổ phiếu tại Mỹ bắt đầu tăng điểm sau báo
cáo cho biết, số lượng nhà mới khởi công xây dựng tăng 4,4% trong tháng 12/2014 và ghi nhận 2014 là năm
tăng trưởng mạnh nhất 8 năm qua. Thị trường chứng khoán Mỹ duy trì đà tăng đến cuối phiên nhờ một số tin
tức rò rỉ từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Theo đó, Chủ tịch Mario Draghi
đang đề nghị triển khai gói nới lỏng định lượng 1,1 nghìn tỷ euro đến tháng 12/2016 và chương trình này sẽ
không bắt đầu trước ngày 1/3. 
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Cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tạo một đợt sóng tăng mạnh trong đầu phiên chiều với đồng loạt các mã tăng trần
cùng thanh khoản tăng mạnh đã giúp thị trường thoát khỏi trạng thái giao dịch buổn ngủ trong phiên sáng. Dù
chưa đủ sức kéo tiền vào mạnh nhưng phần nào tạo được sự lan tỏa nhất định.
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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.
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Nói đúng hơn, tiền chỉ tập trung vào cổ phiếu ngân hàng chiều nay, và nếu không có đột biến này, hôm nay sẽ là
một ngày thanh khoản rất tệ. Độ nóng của nhóm ngân hàng thể hiện rõ nhất ở BID và CTG, hai cổ phiếu duy
nhất của nhóm kịch trần. MBB là cổ phiếu xếp thứ hai với mức tăng 3,6%. VCB tăng 2,26%, STB tăng 1,62%,
EIB tăng 2,4%, ACB tăng 2,52% và SHB tăng 2,33%. Có tới 3 cổ phiếu ngân hàng là MBB, BID và VCB lọt vào
top 5 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh lớn nhất trong phiên ở HSX. SHB đứng thứ hai trên sàn HNX với 43,2 tỷ
đồng. Với độ rộng mở rộng phiên chiều, cả hai sàn đều chứng kiến mức tăng trưởng giá khá mạnh. Tuy nhiên
như đã nói ở trên, dòng vốn vào thị trường không lớn mà chỉ tập trung chủ yếu cổ phiếu ngân hàng. Đó là chưa
kể yếu tố tăng giá mạnh cũng giúp cải thiện đáng kể giá trị giao dịch. Những thông tin về đợt sát nhập tới của
các ngân hàng giúp cho dòng tiền tiếp tục quan tâm tới nhóm này. Hiện tại, các tín hiệu quá bán đã 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 quanh vùng hỗ trợ là chủ 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.




