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Chốt ngày giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 1,36 điểm cuối phiên,
xuống 465,72 điểm trong khi HNX-Index lội ngược dòng tăng nhẹ 0,25
điểm lên 77,75 điểm nhờ sự hồi phục nhẹ của nhóm cổ phiếu chứng
khoán. Thanh khoản phiên giao dịch sáng nay giảm nhẹ so với các
phiên giữa tuần, tuy nhiên KLGD sàn HSX vẫn đạt trên 106 triệu cổ
phiếu, tương đương hơn 1.762 tỷ đồng. Phiên này STB tiếp tục thỏa
thuận 20,2 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị đạt hơn 505 tỷ đồng. Như vậy
trong 4 phiên vừa qua, STB thỏa thuận hơn 80 triệu cổ phiếu, đạt giá trị
hơn 2.000 tỷ. Trong nhóm VN30, số mã giảm giá vẫn chiếm áp đảo
cuối phiên (13 mã giảm/9 mã tăng), 3 cổ phiếu chủ chốt là BVH, MSN,
VIC đều giảm điểm, STB tăng 400 đồng còn EIB đứng giá. GMD, CII,
HVG cuối phiên tăng trần, HAG hồi phục mạnh tăng 600 đồng lên
30.800 đồng/cổ phiếu, SSI tăng nhẹ 100 đồng, trong khi FPT, VCB,
REE, KDH giảm từ 100-500 đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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142

115

72
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SÀN HCM SÀN HN Trong tuần, khối ngoại mua vào 30,48 triệu đơn vị trên HOSE, tương
đương giá trị 775,67 tỷ đồng. Giảm 2,7% về khối lượng, nhưng tăng
15,85% về giá trị so với tuần trước. Trong khi đó, họ bán ra mạnh với
hơn 57,45 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 1.467,42 tỷ đồng. Trên
sàn HNX, khối ngoại mua vào gần 6 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị
75,65 tỷ đồng, giảm 22,88% về khối lượng và 26,02% về giá trị so với
tuần trước Họ bán ra 3 67 triệu cổ phiếu tương đương giá trị 54 44 tỷ

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Bên sàn Hà Nội, các cổ phiếu chứng khoán đã có sự phục hồi đáng kể
trong phiên hom nay, VND, KLS, BVS đều tăng giá trở lại, trong đó VND
tăng 300 đồng lên 12.600 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 5 triệu đơn vị.
Nhóm chứng khoán tăng giá đẩy HNX-Index tăng nhẹ cuối phiên, trong
khi nhóm khoáng sản bị chốt lời mạnh sau 1 tuần tăng liên tục. KHB dư
bán sàn 1 triệu cp, KSD khớp lệnh 1 triệu đơn vị, dư bán sàn 28 nghìn
cổ phiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng sàn Hà Nội cũng tăng nhẹ cuối
phiên, SHB tăng 100 đồng, ACB, HBB đứng giá. Các cổ phiếu tăng trần
hôm qua như PV2, DCS sáng nay giảm nhẹ 100-200 đồng… Hôm qua
thông tin 4 doanh nghiệp xăng dầu tin tăng giá xăng đã khiến nhà đầu
tư bán mạnh cổ phiếu, tuy nhiên thông tin CPI tháng 4 của Hà Nội và
Long An giảm nhẹ so với tháng 3 đã khiến đà bán tháo chậm lại trên hai
sàn.

BÁN 20,618,344 1,150,500

Trang 1

tuần trước. Họ bán ra 3,67 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị 54,44 tỷ
đồng, giảm 0,56% về khối lượng, nhưng tăng 6,93% về giá trị.
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Tiếp tục phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp, đóng cửa Vn-
Index giảm nhẹ 1.36 điểm, xuống 465.72 điểm. Cầu tiếp
tục duy trì khá yếu, trong khi áp lực bán cũng tạm thời
giảm bớt đã khiến thanh khoản phiên nay sụt giảm so
với các phiên trước đó, với hơn 106 triệu đơn vị giao
dịch, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 1700 tỷ
đồng. Tuy nhiên giá trị khớp lệnh chỉ đạt gần 856 tỷ
đồng. Chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu điều chỉnh từ
phía thị trường. MACD bắt đầu giảm, và cắt xuống dưới
đường tín hiệu. Sau khi rơi khỏi vùng quá mua, STO
tiếp tục giảm mạnh cho tín hiệu không tích cực về thị
trường. RSI và Momentum đang tiếp tục giảm cho tín
hiệu điều chỉnh của thị trường. Trong phiên giao dịch
tuần tới, biến động giằng co theo xu hướng điều chỉnh
giảm là chủ đạo. Ngưỡng 460 điểm là ngưỡng hỗ trợ
cho đường giá trong tuần tới. 
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420 điểm

480 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
495 điểmMạnh 396 điểm

430 điểm

Mạnh

Yếu

Phục hồi sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp, chỉ số HNX-
Index đóng cửa phiên cuối tuần tăng nhẹ 0.25 điểm, lên
mức 77.75 điểm. Thông tin CPI tháng 4 sẽ ở dưới
ngưỡng 0.1% đã hỗ trợ tich cực, góp phần ổn định tâm
lý nhà đầu tư. Tuy nhiên đà bán chỉ chững lại, cầu cũng
không thực sự cải thiện ở vùng giá cao khi cung giá cao
vẫn khá lớn. Các chỉ báo kỹ thuật trên HNX vẫn cho tín
hiệu điều chỉnh của thị trường. STO vẫn giảm mạnh tiến
về vùng quá bán, trong khi RSI chỉ có sự phục hồi nhẹ
sau nhiều phiên giảm liên tiếp. Bên cạnh đó, MACD lại
duy trì đà đi ngang, bám sát đường tín hiệu, chưa cho
xu hướng rõ ràng của thị trường. Trong phiên giao dịch
tuần tới, diễn biến rằng co tiếp tục là xu hướng chủ đạo
của thị trường. Dải giữa Bollinger cũng là ngưỡng 76
điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ hiệu quả của đường giá. 

80 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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78 điểmYếuYếu 76 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chốt ngày 20/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 65,16 điểm, tương ứng 0,5%, lên 13.029,26 điểm. Chỉ số
S&P 500 nhích nhẹ 1,61 điểm, tương ứng 0,12%, lên mức 5.772,15 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite ngược
dòng giảm 7,11 điểm, tương ứng 0,24%, xuống còn 3.000,45 điểm. Tính chung cả tuần, chỉ số công nghiệp
Dow Jones tăng 1,4%, còn chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,6%. Để có được kết quả lội ngược dòng thành công này,
Dow Jones và S&P 500 đã có nhiều cố gắng bứt phá song không hề dễ dàng. Trong tuần, Phố Wall đã giằng co
khá mạnh. Một yếu tố khác cũng có ảnh hưởng tới chứng khoán Mỹ trong phiên cuối tuần là chỉ số DAX của thị
trường Đức tăng 1,2%. Theo kết quả điều tra dư luận ở Đức, chỉ số lạc quan của giới doanh nghiệp tại nền kinh
tế châu Âu này đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, sự đi xuống 2,5% của cổ phiếu Apple, hãng sản xuất
các dòng điện thoại iPhone và máy tính bảng iPad đình đám có giá trị vốn hóa thị trường lớn hàng đầu thế giới,
đã kéo lùi chỉ số Nasdaq. Tính cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số Nasdaq Composite hạ 0,4%. Chỉ số MSCI châu
Á - Thái Bình Dương giảm 0,5% vào lúc 5h07' chiều (theo giờ Tokyo). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng
giảm 0,3%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,3%, dẫn đầu bởi sự giảm giá của nhóm cổ phiếu của các công
ty hóa dầu. Chỉ số S&P/ASX của Australia và chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1%. Ngược lại, chỉ số
Shanghai Composite của Trung Quốc tăng tới 1,2% sau khi có thông tin chính phủ nước này sẽ tăng chi tiêu tài
chính vào cơ sở hạ tầng, đồng thời nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

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

Thông tin tốt và xấu được công bố cùng thời điểm nên đã làm trung hòa tác động của nó với thị trường. Các
phiên giao dịch tuần tới, với tâm lý nghỉ trước nghỉ Lễ 30/4 dài ngày, áp lực bán sẽ tăng lên. Hoạt động giằng co
vẫn là chủ đạo. Nhà đầu tư trung và dài hạn tăng tích lũy cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá thấp. 

Đón nhận thông tin CPI tháng 4 tăng khoảng 0.06% , tâm lý nhà đầu tư đã ổn định và tích cực hơn. Hoạt động
bán ra đã chững lại, chỉ tập trung ở vùng giá cao. Trong khi cầu cũng được cải thiện tuy nhiên cũng phải chùn
bước trước áp lực bán liên tục gia tốc ở vùng giá cao. Hai sàn đóng cửa trái chiều, VN-index giảm nhẹ, xuống
465.72 điểm. Trong khi HNX-Index phục hồi nhẹ về cuối phiên, lên mức 77.75 điểm.

 
Mặc dù thanh khoản sụt giảm khá mạnh nhưng khá nhiều cổ phiếu quan trọng vẫn giữ được giá xanh trong
phiên buổi chiều. Những thông tin hỗ trợ có thể xuất hiện thêm sẽ giúp ổn định tâm lý. Phiên giao dịch cuối tuần
mới dừng lại ở thành công bước đầu là chặn được đà giảm mạnh của hai phiên trước. Các mức giá thấp xuất
hiện cầu bắt đáy tốt. Tuy nhiên mức thanh khoản hơi yếu so với bình quân tuần này phản ánh sự cẩn trọng của
cả hai bên. Thanh khoản cả hai sàn trong cả phiên đều ở mức thấp. Tổng lượng vốn vào qua các giao dịch
khớp lệnh đạt 1.876,3 tỷ đồng, giảm trên 29% so với phiên trước. Người mua vẫn chưa sẵn lòng đẩy giá tăng
thêm mặc dù có thông tin hỗ trợ khá tốt về mức tăng chỉ số giá tiêu dùng tháng 4. Thông tin giá xăng được công
bố vào cuối ngày với mức tăng là 900 đồng/ lít sẽ tác động tiêu cực cho thị trường trong tuần tới. Tuy nhiên thời
điểm công bố là cuối tuần với 2 ngày nghỉ, cùng với chỉ cố CPI ở các thành phố lớn được công bố khá thấp,
thậm chỉ ở mức âm, sẽ giải tỏa được tâm lý tháo chạy của nhà đầu tư ở các phiên giao dịch tuần sau. 

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.

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.
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