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567.17

Đóng cửa, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 567,17 điểm, tăng 5,72

điểm (1,02%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 78,74 triệu đơn vị, trị giá

1.257,65 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 92 mã giảm và 111 mã

đứng giá. Phiên giao dịch hôm nay, tâm điểm của thị trường tập trung

vào nhóm cổ phiếu ngân hàng trên sàn HOSE. Trong nhóm này chỉ có

duy nhất mã STB còn đứng giá tham chiếu, trong khi đó, các mã VCB,

BID, CTG, EIB và MBB đều đồng loạt tăng và làm đầu tàu kéo chỉ số

VN-Index bứt phá khá mạnh. Bên cạnh đó, khá nhiều cổ phiếu lớn khác

như KDC, FPT, HAG, BVH… cũng đã đồng loạt tăng giá và cùng với

nhóm cổ phiếu ngân hàng giúp sắc xanh của chỉ số VN-Index được duy

trì rất vững. Phiên hôm nay, ngoài HQC, còn ba cổ phiếu cũng có giao

dịch thỏa thuận mạnh là EIB (1,33 triệu CP), GMD (hơn 1,1 triệu CP) và

HPG (hơn 1 triệu CP).

SÀN HCM

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HN Trên sàn HOSE, sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã mua ròng

trở lại hơn 44,3 tỷ đồng. Giá trị mua vào đạt 199 tỷ đồng, còn giá trị bán

ra là gần 154,8 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã quay trở lại bán

ròng hơn 1,3 tỷ đồng, tuy nhiên, nếu xét về khối lượng, họ vẫn mua

ròng 362.700 cổ phiếu. PVS và LAS vẫn là những cổ phiếu bị khối

ngoại tập trung bán ròng mạnh. Chiều ngược lại, khối ngoại trên HNX

mua ròng tập trung ba mã KLF (196.300 cổ phiếu), VND (136.100 cổ

phiếu) và BVS (75.900 cổ phiếu).

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 83,17 điểm, giảm 0,02

điểm (-0,03%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 30,23 triệu đơn vị, trị giá

391,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 78 mã tăng, 93 mã giảm và 196 mã đứng

giá. Trái ngược với sàn HOSE, do không có đủ lực đỡ từ một số cổ

phiếu dẫn dắt và một phần cũng do áp lực giảm khá mạnh từ nhóm cổ

phiếu dòng dầu khí nên chỉ số HNX-Index đã điều chỉnh giảm điểm nhẹ

trong phiên hôm nay. Các mã dầu khí như PGS, PVS, PVC, PVE… đã

đồng loạt giảm giá. Trong đó, PVS giảm 600 đồng xuống 27.300

đồng/CP, PVC giảm 500 đồng xuống 24.100 đồng/CP.Chiều ngược lại,

sắc xanh vẫn được duy trì trên các cổ phiếu như PVX, SCR, BVS, KLF,

FIT…

83.17

TỔNG KL

-0.02

105

5.72

73
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

540 điểm

580 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

620 điểmMạnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng trở lại đã giúp kéo Vn-

Index tăng giá. Đóng cửa ở mức điểm cao trong phiên,

Vn-Index tăng 5.72 điểm lên 567.17 điểm. Độ rộng tăng

điểm không thay đổi nhiều so với phiên hôm qua, trong

khi thanh khoản cũng ở mức thấp. Các chỉ báo MACD,

RSI tạm ngưng đà giảm. Đồng thời MFI phục hồi nhẹ

sau khi giảm mạnh về vùng 30. Chỉ báo STO đang phục

hồi từ vùng quá bán nhưng vẫn nằm trong vùng này nên

nhịp phục hồi của thị trường có thê còn kéo dài trong

phiên tới. Phiên ngày mai, tâm lý của phiên cuối tuần sẽ

khiến áp lực bán sớm trở lại. Dải Bollinger cũng đang co

hẹp lại nên biến động giằng co là chủ đạo trong các

phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ 560 điểm và kháng cự tại 580

điểm.

515 điểm
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560 điểm

Mạnh

Yếu

Không được hỗ trợ của nhóm cổ phiếu dẫn dắt trên sàn

này, biến động của HNX khá hẹp cùng thanh khoản ở

mức thấp. Chốt phiên, HNX-Index giảm nhẹ xuống

83.17 điểm. Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử.

Các chỉ báo MACD, RSI vẫn tiếp tục giảm cho tín hiệu

tiêu cực trên sàn này. Trong khi MFI vận động quanh

vùng 50 cho thấy giá giảm mà dòng tiền không tăng thể

hiện sự thận trọng. Chỉ báo STO đang giảm về vùng quá

bán nên cơ hội nhịp phục hồi vẫn còn. Tạm thời áp lực

bán ra được giảm bớt và ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 83

điểm. 

87 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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90 điểmMạnh

Trang 2

Trung bình 79 điểm Trung bình

77 điểm

85 điểmYếu

Trung bình

Yếu

Yếu

83 điểm

605 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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 .

Thị trường tạm thời phục hồi và được đánh giá là nhịp phục hồi kỹ thuật. Các chỉ báo kỹ thuật cũng biến động đi

xuống cho thấy đà giảm chưa kết thúc. Với tình hình này nhà đầu nên thận trọng quan sát và giữ danh mục ở

mức tỷ trọng hợp lý

Sau 2 phiên tăng điểm mạnh nhất gần 1 tháng, các chỉ số chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm do giá dầu đi xuống và

ECB thắt chặt luật với Hy Lạp. Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 2.041,51 điểm vào lúc 16h00 tại New

York. Chỉ số Dow Jones cũng giảm chưa đến 0,1% xuống 17.673,02 điểm sau khi đã tăng 0,7% trong đầu phiên

giao dịch. Gần đây, thị trường chứng khoán Mỹ chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến giá dầu. Cổ phiếu tại Mỹ giảm

ngay từ đầu phiên giao dịch khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, nguồn cung dầu của Mỹ trong

tuần kết thúc vào 30/1 tăng 6,3 triệu thùng lên 413,1 triệu thùng, cao nhất 80 năm qua. Giá dầu WTI ngay sau

đó cũng giảm mạnh 8,7% trong cả phiên và nhấn chìm cả cổ phiếu năng lượng. Thị trường chứng khoán Mỹ

giảm điểm một phần do Ngân hàng Trung ương châu Âu quyết định hạn chế cấp vốn trực tiếp cho tân chính

phủ Hy Lạp do lo ngại rằng, ông Alexis Tsipras sẽ không thực hiện các cam kết cải cách trước đó. Trong khi đó,

giới đầu tư tại Mỹ vẫn tiếp tục theo dõi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2014. Trong số các doanh

nghiệp đã công bố báo cáo tài chính, khoảng 78% số doanh nghiệp có lợi nhuận vượt ước tính và 54% số

doanh nghiệp có doanh số bán hàng vượt dự báo, theo số liệu của Bloomberg.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 06/02/2015

Nhịp phục hồi của thị trường đã tiếp diễn ở phiên nay nhưng không bắt nguồn từ nhóm dầu khí mà là nhóm

ngân hàng. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, dòng tiền dường như đã nghỉ lễ khiến cho giao dịch trong trạng thái

ảm đạm. Vùng hỗ trợ hiện tại sẽ giúp nâng đỡ đường giá khi áp lực bán ra tạm thời chững lại. 

Trang 3
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Cổ phiếu đã bắt đầu có phân hóa và thị trường cân bằng hơn, nhưng tiền vào còn hơi ít. Hôm qua là nhóm dầu

khí dẫn dắt do giá dầu thế giới phục hồi. Nhưng hôm nay nhóm ngân hàng lại phục hồi với đà tăng duy trì khá

tốt ở thời điểm cuối phiên như CTG, BID, VCB…Kỳ nghỉ dài đang đến gần và thông thường trước Tết thanh

khoản khó mạnh. Tâm lý chung là thị trường chưa rõ ràng nên chỉ cần có bất cứ thông tin xấu nào tác động có

thể khiến áp lực bán sớm trở lại. Giá có thể tăng trên cơ sở thanh khoản thấp nhưng chỉ khi áp lực bán giảm.

Vùng hỗ trợ 560 điểm đối với VN-Index và 83 điểm với HNX-Index tạm thời đang đóng vai trò hỗ trợ đường giá.

Nhịp phục hồi này được kỳ vọng còn kéo dài trong phiên kế tiếp khi các tín hiệu kỹ thuật đang ủng hộ cho nhịp

phục hồi. Đồng thời, nhóm cổ phiếu dầu khi được hưởng lợi từ giá dầu tăng cũng phần nào giúp kéo Vn-Index

khi thị trường chung suy yếu. Mặc dù vậy, thị trường tạm thời được cân bằng tại vùng hỗ trợ hiện tại khoảng 1-2

phiên nữa, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định vùng này có thể hỗ trợ tốt cho đường giá. Vì khả năng nếu cầu

vẫn như hiện nay thì chỉ số sẽ phải lùi về vùng thấp hơn là 540 điểm đối với VN-Index.

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.

CTCP CK Đông Nam Á - 14 Láng Hạ, Ba Đình, HN- ĐT: 04-62753844 - Fax: 04-62753816 - www. seasc.com.vn - E-mail: seasc@seasc.com.vn

NHẬN ĐỊNH  




