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Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6, VN-Index giảm 1,75 điểm (-0,4%),
xuống 431,14 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 43,8 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 688 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,8
triệu đơn vị, trị giá 153,8 tỷ đồng. Đóng cửa phiên hôm nay, sàn HOSE
có 71 mã tăng giá, 149 mã giảm giá, 78 mã đứng giá và 10 mã không
có giao dịch. Với 4 mã tăng, 4 mã đứng giá và 22 mã giảm giá, chỉ số
VN30 giảm 3,52 điểm (-0,69%), xuống 504,71 điểm. Cổ phiếu DLG bất
ngờ nhận được lực bắt đáy lớn trong phiên chiều, kéo mã này từ mức
sàn lên trần. Tuy nhiên, lực bán tăng mạnh sau đó tiếp tục đưa mã này
trở về mức sàn khi đóng cửa phiên với tổng khối lượng khớp đạt 3,96
triệu cổ phiếu. Cổ phiếu STB trong phiên chiều cũng được giao dịch
khá tốt với tổng khối lượng khớp cả phiên đạt 3,26 triệu cổ phiếu. Đóng
cửa ở mức giá 22.300 đồng/cổ phiếu, giảm 500 đồng/cổ phiếu.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Thay đổi (điểm)
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493,400

73.90
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

2,980,070

Á

273.65

25,261,915

TỔNG QUAN GD NĐTNN

80
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79

-0.46

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, cả phiên 21/6, khối ngoại mua vào 3.128.900 đơn vị,
trong đó MBB, REE, VCB và EIB là những mã được họ mua vào mạnh
với khối lượng lần lượt là 658.200 cổ phiếu, 500.160 cổ phiếu, 427.130
cổ phiếu và 314.050 cổ phiếu. Trên HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua
vào 493.400 cổ phiếu và bán ra 274.600 cổ phiếu.Trong đó, VND và
DBC là 2 mã được mua vào nhiều nhất với 126.000 cổ phiếu và
107 800 cổ phiếu Trong khi PVS bị bán ra nhiều nhất với 120 000 cổ

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, diễn biến không có nhiều thay đổi khi vẫn là sự lình xình
với giao dịch nhỏ giọt. Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6, chỉ số HNX-
Index giảm 0,46 điểm (-0,62%), xuống 73,9 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch đạt 25 triệu đơn vị, tương đương giá trị 273,6 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 3,6 triệu đơn vị, trị giá 49,7 tỷ đồng. Sau phiên
sáng ảm đạm, các cổ phiếu có thanh khoản tốt trên HNX đã trở lại đúng
vai trò của mình trong phiên chiều. Cụ thể, cổ phiếu PVX có khối lượng
khớp 3,4 triệu cổ phiếu, dẫn đầu sàn HNX về tính thanh khoản. SCR
được khớp 1,8 triệu cổ phiếu, VND gần 1,5 triệu cổ phiếu, KLS gần 1,4
triệu cổ phiếu và HBB gần 1,3 triệu cổ phiếu.

BÁN 2,059,520 274,600

Trang 1

107.800 cổ phiếu. Trong khi PVS bị bán ra nhiều nhất với 120.000 cổ
phiếu.
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Giao dịch khá mờ nhạt, diễn biến theo chiều giảm dần
về cuối phiên. Đóng cửa chỉ số vẫn giữ trên ngưỡng 430
điểm, Vn-Index giảm 1.75 điểm, xuống 431.14 điểm.
Thanh khoản cũng chưa cải thiện khi giá trị khớp lệnh
trên sàn đạt có hơn 500 tỷ đồng. Chỉ báo MACD vẫn cắt
lên trên đường tín hiệu và gia tăng khoảng cách là tín
hiệu tích cực cho xu thế thị trường sắp tới. Chỉ báo STO
cũng đang phục hồi về vùng quá mua. Tuy nhiên Chỉ
báo RSI vẫn dao động khá hẹp cho thấy thị trường chưa
thoát khỏi xu thế giằng co. Dải Bollinger tiếp tục co hẹp
khiến đường giá sẽ vẫn dao động quanh ngưỡng 430
với biên độ nhỏ trong vài phiên tới.  
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422 điểm

448 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
472 điểmMạnh 396 điểm

410 điểm

Mạnh

Yếu

Đà bán tiếp tục gia tăng cuối phiên khiến HNX-Index
đóng cửa ở mức điểm gần thấp nhất trong ngày đứng
tại mức 73.9 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật trên sàn này
chưa cho tín hiệu mới về thị trường. Hầu hết các chỉ báo
MACD, RSI và STO tiếp tục vận động đi ngang. Dải
Bollinger vẫn duy trì đà co lại cho thấy thị trường chưa
thoát khỏi xu thế giao dịch lình xình. Đường MA(50) kéo
dài đà đi ngang, bám sát với dải giữa của Bollinger, kéo
theo đường giá cũng vận động quanh 2 đường này cho
thấy xu thế giằng co sẽ còn tiếp diễn trong phiên giao
dịch cuối tuần. 

78 điểm
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465 điểm
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Trang 2

76 điểmYếuYếu 73 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 21/6 trong xu thế biến động không đồng nhất, với chứng khoán
Hong Kong và Trung Quốc đi xuống trong khi Nhật Bản vẫn tiếp tục đi lên. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng
và Shanghai Composite của hai thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải đều mất điểm, với các mức
sụt giảm lần lượt là 1,3% (-253,78 điểm) và 1,35% (- 30,86 điểm), xuống các mức tương ứng là 19.265,07 điểm
và 2.262,02 điểm. Các nhà đầu tư tại hai thị trường đều giữ thái độ thận trọng vào trước thời điểm Trung Quốc
công bố (vào cuối ngày) số liệu về sản xuất công nghiệp trong tháng Sáu của nước này. Bên cạnh đó, họ cũng
khá thất vọng trước quyết định của FED sau cuộc họp về chính sách, theo đó FED chỉ tiếp tục kéo dài các biện
pháp nới lỏng định lượng hiện tại (hay còn được gọi là QE2,5) cho tới cuối năm nay mà chưa có chủ trương
tung ra gói QE3 mới. Còn tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đi ngược chiều xu hướng, khi tăng 0,82%
(+71,76 điểm) lên 8.824,07 điểm, nhờ đồng yên yếu đi so với đồng USD, làm dấy lên hy vọng các nhà xuất khẩu
Nhật Bản được hưởng lợi.
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Cả 2 sàn hôm nay đều có 1 phiên giao dịch khá nhàm chán và mờ nhạt. Các chỉ số tiếp tục dao động trong biên
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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

Phiên giao dịch cuối tuần, có thể kỳ vọng ở sự phục hồi nhẹ của thị trường khi mà các thông tin hỗ trợ khá tích
cực cho thị trường. Khi trạng thái giao dịch giằng co chưa chấm dứt, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm nhà đầu tư
nên giảm danh mục ở những phiên tăng điểm để bảo toàn vốn.

y p g ị ạ p ụ ộ g g
độ hẹp với tâm lý thận trọng của cả bên mua và bên bán. Đóng cửa, cả 2 chỉ số giảm điểm nhẹ.

Cũng giống phiên trước, thanh khoản quá yếu khiến những dao động tăng giảm xoay chuyển rất nhanh. Một vài
thời điểm những cổ phiếu lớn đột ngột tỏa sáng cũng không lôi kéo thêm được dòng tiền vận động mạnh hơn và
những biến động đó nhanh chóng bị dập tắt. Dường như thị trường đang hoang mang về xu thế hiện tại. Và lựa
chọn không giao dịch là giải pháp tối ưu để chờ xu thế rõ ràng hơn. Thông tin CPI giảm so với tháng trước đã
không có tác động nhiều đến tâm lý thị trường. Hy vọng thông giảm giá xăng 700 đồng/ lít được ra vào buôỉ
chiều sẽ có tác động hỗ trợ cho tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, những lo ngại về khả
năng suy thoái kinh tế thế giới cùng với sự khó khăn của nền kinh tế trong nước sẽ phần nào làm cho nhà đầu
tư trong nước và cả khối ngoại thận trọng trong quyết định giải ngân. Với tình hình như hiện tại, thì cũng không
kỳ vọng nhiều vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trọng Quý 2. Vì vậy dòng vốn thực sự được khơi
thông khi những lo ngại về vấn đề trên được giảm bớt.

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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