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Đóng cửa, trên sàn HOSE có 91 mã tăng, 112 mã giảm và 74 mã
đứng giá, chỉ số Vn-Index giảm nhẹ 0,48 điểm (-0,08%) xuống 583,28
điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt 109,68 triệu đơn vị, trị giá tương
ứng 1.717,84 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 16,22 triệu
đơn vị, trị giá 158,86 tỷ đồng. Riêng HQC thỏa thuận 11,5 triệu đơn vị
với tổng giá trị đạt 86,25 tỷ đồng. Trong khi PVD, MSN và GAS đều suy
giảm với mức giảm cùng 1.000 đồng, thì VNM lại là ngôi sao sáng của
phiên. Chính đà tăng mạnh của VNM đã góp công lớn giúp thị trường
hãm đà giảm sâu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán
khá mạnh. Trong khi CTG và EIB hãm đà tăng, thì VCB, MBB, STB và
BID lại lùi sâu hơn dưới mốc tham chiếu. Bên cạnh dòng tiền tích cực
vào các cổ phiếu ngân hàng, sự trở lại của dòng tiền đầu cơ cũng đã
góp phần giúp thị trường không giảm sâu trước áp lực bán gia tăng.
Đáng chú ý là FLC với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8 triệu đơn vị.
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SÀN HCM SÀN HN Khối ngoại tiếp tục một phiên mua ròng trên Hose với quy mô mua và
bán tương đương với phiên trước. Khối ngoại mua ròng hơn 1 triệu
đơn vị, tương đương với hơn 17 tỷ đồng. Top mua ròng là DXG, BID,
VHC, DPM. Top bán ròng là CSM, CII, FLC, PVD. Trong khi trên HNX,
khối ngoại mua ròng không đáng kể. Top mua ròng là SCR, VGS,
SHS. Trong khi bán ròng SHB, SEB, VCG.
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Trong khi đó, trên sàn HNX lại tiếp diễn “đỏ vỏ xanh lòng” với 100 mã
tăng, 96 mã giảm, chỉ số HNX-Index giảm 0,28 điểm (-0,32%) xuống
86,95 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 50,38 triệu đơn vị, trị giá
612,16 tỷ đồng. Bảng điện tử tiếp tục nghiêng về sắc đỏ. Tại thời điểm
đóng cửa, thống kê cụ thể toàn thị trường ghi nhận 100 mã giảm, 96
mã tăng và 61 mã đứng giá. 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; ACB giảm 300 đồng; Với gần 10 triệu đơn vị khớp
thành công, SHB vươn lên dẫn đầu thanh khoản toàn sàn. KLF đứng
thứ hai đạt gần 6,1 triệu đơn vị. Tiếp đến là các mã: SCR (hơn 5,5 triệu
đơn vị).
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Nhanh chóng bị điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu ngân
hàng chịu áp lực chốt lời mạnh, Vn-Index đóng cửa
giảm nhẹ 0.48 điểm xuống 583.28 điểm. Thanh khoản
giảm nhẹ chỉ đạt gần 100 triệu đơn vị khớp lệnh.
Ngưỡng kháng cự 585 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt
hiện tại. 5 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 585 điểm và dự kiến tiếp tục
biến động mạnh quanh vùng này.

THỨ SÁU

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

30/01/2015

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CTCP CK Đông Nam Á - 18 Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  

Trung bình

ế

Yếu

ể

605 điểm

Trung bình

77 điểm

ể

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

92 điểm

560 điểm

Mạnh

Yếu

Đóng cửa phiên bằng cây nến đỏ thân ngắn, HNX-
Index đứng tại 86.95 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. Hiện tại, dải Bollinger
đang co lại làm cho đường giá đang tiếp xúc với dải
trên của Bollinger, nên áp lực điều chỉnh tại vùng này sẽ
tăng lên. 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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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 30/01/2015
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Giá dầu thô xuống dưới 45 USD/thùng, dấy lên làn sóng bán tháo cổ phiếu năng lượng trên toàn cầu và nhấn
chìm thị trường chứng khoán châu Á. Cụ thể, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 1,1% xuống 140,79
điểm vào lúc 16h05 tại Hong Kong.Trong đó, thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm điểm mạnh nhất khu
vực với chỉ số Shanghai Composite giảm 1,3%. Cổ phiếu tại Trung Quốc giảm giá mạnh sau khi cơ quan quản
lý nước này cho biết sẽ bắt đầu điều tra hoạt động cho vay ký quỹ tại các công ty môi giới ngay trong tuần này.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng giảm 1,1%. Ngoài ra, một số thị trường chứng khoán lớn khác tại châu
Á đều giảm điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,06%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,5%. Ngược lại,
Straits Times của Singapore tăng 0,2% và S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,3%. Thi trường chứng khoán
châu Á giảm điểm, một phần do Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn kiên định quan điểm chưa nâng lãi suất và
hạ kỳ vọng lạm phát.

Biến động giằng co quanh vùng kháng cự cùng với áp lực chốt lời mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khiến
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Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang được thị trường dành cho sự quan tâm cao độ. Hiện tại không có nhóm cổ
phiếu nào đủ sức thay thế ngân hàng dẫn dắt thị trường. Bất kỳ sự suy yếu nào ở nhóm dẫn dắt cũng dẫn đến
sự đuối sức của thị trường. Không chỉ về mặt điểm số, thanh khoản hôm nay đều suy giảm cùng với sự hạ
nhiệt trong giao dịch của nhóm ngân hàng. Tổng giá trị khớp lệnh phiên chiều chỉ có 976,4 tỷ đồng, giảm 21%
so với chiều hôm qua. Khối lượng giao dịch ở hầu hết các mã ngân hàng đều sụt giảm so với phiên trước: VCB
giảm 56%, STB giảm 51%, SHB giảm 15%, MBB giảm 38%.... 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 mua đã xuất hiện trên hai sàn nên áp lực bán ra tại
vùng kháng cự vẫn đang tăng lên. 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.

Hiện tại, tín hiệu quá mua đã xuất hiện đối với hai sàn. Trong ngắn hạn nhà đầu tư nên thận trọng. Thực hiện
chốt lời dần nhóm cổ phiếu đã tăng giá, và có thể mua vào nhóm đã điều chỉnh trong tuần qua. Khuyến nghị
nhóm hưởng lợi từ xu hướng giá dầu giảm như vận tải, 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 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.

Biến động giằng co quanh vùng kháng cự cùng với áp lực chốt lời mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng đã khiến
cả 2 sàn có phiên điều chỉnh nhẹ. Mặc dù thanh khoản giảm nhưng vẫn ở mức khá so với trung bình 20 phiên
gần đây. Tín hiệu điều chỉnh vẫn đang hiện hữu, và phiên cuối tuần thông thường không được kỳ vọng nhiều
khi áp lực bán ra thường tăng lên

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.




