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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

583.76

Chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 583,76 điểm, tăng 4,46 điểm (0,77%).
Tổng khối lượng giao dịch đạt 113,5 triệu đơn vị, trị giá 1.931,4 tỷ
đồng. Toàn sàn có 107 mã tăng, 101 mã giảm và 100 mã đứng giá.
Tâm điểm phiên giao dịch hôm nay tập trung vào các cổ phiếu dòng
ngân hàng. Mã NVB là cổ phiếu ngân hàng duy nhất chỉ có được mức
tăng điểm nhẹ. Trong khi đó, các mã như BID, CTG, VCB, STB, MBB,
EIB, SHB và ACB đều bứt phá rất mạnh. Đáng chú ý, BID và CTG đều
đã được kéo lên mức giá trần và có giao dịch rất sôi động. Khép phiên
giao dịch, BID khớp lệnh trên 7,6 triệu đơn vị, còn CTG khớp hơn 5,7
triệu đơn vị. Nhóm dầu khí và bất động sản giao dịch ảm đạm và lình
xình. 
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5,463,120
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MUA 351,000

739.56

62,738,623

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

1.14

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại đã mua ròng trở lại gần 26,3 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng mua ròng đạt 889.280 cổ phiếu. Giá trị mua vào
đạt trên 193 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là trên 167 tỷ đồng. Top mua
ròng là CTG, MWG. Top bán ròng là KDC, HAG, VCB. Trên sàn HNX,
sau 3 phiên mua ròng nhẹ liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng trở lại hơn
15 tỷ đồng. Top bán ròng là PVS, NTP, SHB. 
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Trên HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,14 điểm (+1,32%) lên 87,23 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 62,7 triệu đơn vị, trị giá 739,56 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 7 tỷ đồng. Chỉ số HNX30 tăng
2,34 điểm (+1,41%) lên 168,28 điểm với 9 mã tăng, 15 mã giảm và 6
mã đứng giá. Cổ phiếu ngân hàng cũng khởi sắc trên sàn này. SHB
cũng là mã có giao dịch mạnh nhất sàn, với 11,7 triệu cổ phiếu được
giao dịch. SHB chốt phiên tăng 500 đồng, ở mức giá 9.300 đồng/cp.
Cổ phiếu SCR phiên hôm nay bất ngờ khởi sắc, hỗ trợ đáng kể giúp
chỉ số thu hẹp đà giảm. Đã có lúc khớp trần nhưng đóng cửa SCR hạ
nhiệt còn tăng 500 đồng lên 8.200 đồng/cổ phiếu. Các mã khác trong
nhóm chủ chốt giá phân hóa mạnh: KLS, VCG, VND tăng 100 đồng;
SHB dừng mốc tham chiếu; BVS, PVX giảm 100 đồng; Với gần 10
triệu đơn vị khớp thành công, SHB vươn lên dẫn đầu thanh khoản toàn
sàn. 

BÁN 4,573,840 978,000
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Tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, Vn-
Index đóng cửa đứng tại 583.7 điểm. Thanh khoản
phiên nay giảm nhẹ so với phiên hôm qua nhưng vẫn
giữ khối lượng khớp lệnh đạt trên 100 triệu đơn vị.
Ngưỡng kháng cự 580 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt
hiện tại. 3 cây nến thân nhỏ liên tiếp cho thấy thị trường
đang giằng co tại ngưỡng này. Đường giá đã có nhiều
phiên liên tiếp biến động quanh đường xác định xu thế
dài hạn MA(200). Sau nhiều phiên đi ngang thì MACD
đã có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, trong khi RSI lại vận
động hẹp. Chỉ báo MFI tiếp tục giảm mạnh ra khỏi vùng
quá mua – dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Dải Bollinger
cũng đang mở rộng lên phía trên mở đường cho xu thế
tăng giá. Trong các phiên tới, đường giá sẽ thử thách
ngưỡng vùng kháng cự 580 điểm và dự kiến tiếp tục
biến động mạnh quanh vùng này.
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Đóng cửa phiên bằng cây nến xanh thân dài, HNX-
Index lên 87.23 điểm. Đường giá tiếp tục bám sát dải
trên của Bollinger, cùng với thanh khoản tăng cao hơn
trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang khá tích
cực. Các chỉ báo MACD, RSI vận động hẹp sau vài
phiên tăng liên tiếp. Trong khi MFI vẫn loanh quanh
ngưỡng 50 cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng. Chỉ báo
STO tăng vào vùng quá mua nên áp lực điều chỉnh tại
vùng kháng cự hiện tại 87 điểm. Điểm tích cực là dải
Bollinger mở rộng lên phía trên ủng hộ xu thế tăng giá.
Trong phiên tới, đường giá tiếp tục thử thách ngưỡng
kháng cự 87 điểm và biến động giằng co sẽ là chủ đạo. 
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương bất ngờ giảm điểm sau khi lên cao nhất 4 tháng trong phiên ngày 27/1.
Cụ thể, MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,1% xuống 142,32 điểm vào lúc 16h10 tại Hong Kong. Trong đó,
thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất khu vực với chỉ số Shanghai Composite giảm 1,4% xuống 
thấp nhất 1 tuần, ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp của Shanghai Composite. Dòng vốn đổ vào thị trường
chứng khoán giảm mạnh khi một số ngân hàng Trung Quốc giảm tỷ lệ đòn bẩy đối với các quỹ đầu tư vào
chứng khoán. Bên cạnh đó, chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,1% sau khi ngân hàng trung ương nước
này bất ngờ nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng. Đôla Singapore theo đó cũng xuống thấp nhất hơn 4 năm
so với USD. Thị trường chứng khoán Thái Lan cũng giảm điểm sau khi ngân hàng trung ương quyết định
không thay đổi lãi suất cơ bản. Chỉ số SET giảm 0,2% trong cả phiên. Ngược lại, một số thị trường chứng
khoán lớn lại tăng điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,15%, Hang Seng của Hong Kong tăng 0,2%,
Kospi của Hàn Quốc tăng 0,47% và S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,1%.

Cổ phiếu ngân hàng đã có phiên bật mạnh ít khi được thấy trong hôm nay với đồng loạt nhóm này tăng giá.
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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.

Trang 3

Hàng trăm tỷ đồng đổ vào cổ phiếu ngân hàng trong phiên chiều đã đẩy giá nhóm này tăng đồng loạt. CTG, BID
vọt lên giá trần trong đó CTG xuất hiện dư mua trần. Tính chung cả phiên, 8 cổ phiếu ngân hàng giao dịch tới
trên 637,7 tỷ đồng, chiếm 25% tổng lượng tiền khớp lệnh ở hai sàn. Giao dịch lớn nhất chiều nay lại là MBB
chứ không phải CTG hay BID. Mức thanh khoản tổng thể của MBB hôm nay lên tới 8,56 triệu cổ và 125,35 tỷ
đồng, kỷ lục về giao dịch kể từ giữa tháng 8/2012. Vốn hóa lớn và mức tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân
hàng đã giúp cho thị trường phục hồi rất khá. Những cổ phiếu Ngân hàng như BID hay CTG đã có bước tăng
thực sự mạnh trong thời gian ngắn và có thể sẽ sớm phải tích lũy. Vì thế áp lực bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng
trong phiên giao dịch ngày mai (29/1) nên sự hỗ trợ từ nhóm này sẽ không nhiều. Nhưng dù vậy thì thị trường
nhiều khả năng vẫn sẽ có thêm một phiên tăng điểm nữa với sự trợ giúp đến từ những cổ phiếu cơ bản khác.
Thị trường duy trì được đà tăng chủ yếu là do dòng cổ phiếu ngân hàng, tuy nhiên chúng tôi thấy rằng các
nhóm cổ phiếu cơ bản cũng như đầu cơ khác đang cho thấy sự suy yếu. Nỗ lực vượt qua mốc kháng cự 580
điểm của VN-Index chưa thực sự thuyết phục, thị trường khả năng đang đứng trước một nhịp điều chỉnh mới. 

Khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trong giai đoạn hiện nay, không tham gia mua đuổi cổ phiếu và xem xét chốt
lời. Đầu phiên mai thị trường có thể tăng điểm nhờ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN-Index tiến lên mốc 585
điểm, tuy nhiên áp lực bán tăng cao sẽ khiến VN-Index quay lại đà giảm điểm. Do đó, nhà đầu tư nên thận
trọng và tỷ trọng cổ phiếu tiền mặt 60/40.

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.

Cổ phiếu ngân hàng đã có phiên bật mạnh ít khi được thấy trong hôm nay với đồng loạt nhóm này tăng giá.
Dòng tiền vào mạnh nhóm này đã giúp duy trì thanh khoản ở mức tốt so với mặt bằng chung của thị trường.
Theo đó, chỉ số cũng được đẩy lên mức cao và đóng cửa trên mức kháng cự, nhưng chưa thực sự thuyết phục.




