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Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/06/2012, chỉ số VN-Index đóng cửa ở
419,19 điểm, giảm 4,93 điểm (-1,16%). Tổng khối lượng giao dịch khớp
lệnh đạt 45.807.250 đơn vị, giảm 2,46% so với phiên trước. Tổng giá trị
giao dịch khớp lệnh đạt 669,952 tỷ đồng, tăng 1,17%. Tổng giao dịch
thỏa thuận đạt 4.757.571 đơn vị, với tổng giá trị hơn 74,91 tỷ đồng. Như
vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 50.564.821 đơn vị (-
19,48%) và tổng giá trị giao dịch đạt 744,857 tỷ đồng (-27,79%). Trong
tổng số 308 mã niêm yết trên sàn HOSE, có 33 mã tăng, 206 mã giảm,
49 mã đứng giá. Trong đó, có 9 mã tăng trần, 87 mã giảm sàn và 20
mã không có giao dịch. Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị
trường, có 1 mã tăng, 5 mã giảm, 4 mã đứng giá là MSN, VIC, MBB,
GAS.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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71.11
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

5,219,270

Á

445.82

47,839,136

TỔNG QUAN GD NĐTNN

50

203

44

-0.69

SÀN HCM SÀN HN Trên HSX, giá trị mua ròng của khối ngoại là 7,3 tỷ đồng, giảm 87% so
với phiên trước. Trong đó, giá trị mua vào gần như không đổi nhưng giá
trị bán ra tăng gần gấp đôi lên 97,7 tỷ đồng. Khối lượng cổ phiếu mua
ròng là 1,1 triệu đơn vị. Bên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài mua
ròng 1 tỷ đồng nhưng về khối lượng bán ra 459 nghìn cổ phiếu. Giá trị
mua vào đạt 14 tỷ đồng, gấp rưỡi phiên trước trong khi giá trị bán ra
tăng 10 lần lên 13 23 tỷ đồng

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 71,11 điểm, giảm
0,69 điểm (-0,96%). Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá đạt 39.171.000
đơn vị (+3,29%), tổng giá trị đạt hơn 353,17 tỷ đồng (-0,05%). Phiên
này, sàn HNX có 38 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng khối
lượng giao dịch là 6.464.887 đơn vị, trị giá 81,70 tỷ đồng. Trong đó, mã
SHB được giao dịch thỏa thuận nhiều nhất với 4.045.000 cổ phiếu, với
trị giá là 36,88 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên
đạt 47.839.136 cổ phiếu (+12,60%), tổng giá trị đạt 445,82 tỷ đồng
(+5,67%). Trong số 398 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, có 46 mã
tăng, có 208 mã giảm, 43 mã đứng giá và 101 mã không có giao dịch.
Trong đó có 398 mã tăng trần và 398 mã giảm sàn. Trong 10 cổ phiếu
có ảnh hưởng lớn nhất thị trường, có 3 mã tăng giá, 5 mã giảm và 2 mã
đứng giá là SQC, PVS.

BÁN 1,946,810 168,200
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tăng 10 lần lên 13,23 tỷ đồng.
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Nối tiếp phiên giảm trước đó, Vn-Index giảm điểm phiên
thứ 4 liên tiếp xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ 420 điểm.
Đóng cửa Vn-Index đánh mất 4.93 điểm, xuống 419.19
điểm. Không có lực hồi đáng kể nào trong phiên. Chỉ
báo MACD sau thời gian đi ngang phía trên đường tín
hiệu, dường như đang có xu hướng cắt xuống dưới
đường tín hiệu. Cùng với Chỉ báo RSI và STO dao động
mạnh hơn theo chiều hướng xuống dưới cho tín hiệu
giảm điểm. Phiên giao dịch tới, chính thức đường giá
chạm vào dải dưới của Bollinger, kỳ vọng tín hiệu phục
hồi kỹ thuật ở điểm này cùng lực cầu bắt đáy tăng khi
VN-Index tiến tới vùng hỗ trợ 415 điểm. Trường hợp
ngưỡng 415 điểm không giữ được trong phiên hôm nay
thì xác nhận xu thế giảm điểm đã quay trở lại và hướng
về vùng hỗ trợ 380 điểm. 
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422 điểm

435 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
465 điểmMạnh 396 điểm

410 điểm

Mạnh

Yếu

Tâm lý bi quan bao trùm cả phiên giao dịch hôm nay
khiến HNX-Index có lúc lùi sát về mốc 70 điểm . Lực
cầu bắt đáy về cuối phiên khiến chỉ số đóng cửa ở mức
khá tốt trong phiên. HNX-Index giảm thêm 0.69 điểm,
xuống 71.11 điểm. Tín hiệu này phát đi khả năng xảy ra
hồi phục kỹ thuật trong phiên giao dịch kế tiếp khi đường 
giá tiếp tục nằm ngoài dải Bollinger, chính vì vậy áp lực
kéo lại trong dải là khá lớn. Chỉ báo MACD vẫn đi ngang
cho thấy xu thế giằng co của thị trường. Chỉ báo RSI đã
chấm dứt dao động hẹp và giảm mạnh về vùng quá bán, 
STO cũng rơi vào trong vùng quá bán cho tín hiệu tiêu
cực của thị trường. Dải Bollinger tiếp tục mở rộng về 2
phía cho thấy thị trường sẽ dao động mạnh trong thời
gian tới. Phiên giao dịch ngày mai, HNX-Index sẽ test lại
ngưỡng hỗ trợ 70 điểm, khả năng cao là có phục hồi kỹ
thuật. 

75 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua (26/6), song khối lượng giao dịch ở
mức thấp do triển vọng vẫn bị che phủ bởi những nghi ngờ từ trước đó rằng hội nghị thượng đỉnh Liên minh
châu Âu sắp tới sẽ không giải quyết được bão nợ. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy Phố
Wall đi lên sau khi để mất hơn 1% trong phiên đầu tuần, là thông tin giá nhà tăng mạnh hơn dự báo. Tin tức này
đã giúp đưa nhóm cổ phiếu liên quan tới lĩnh vực nhà ở và xây dựng tăng mạnh trong ngày. Nhóm cổ phiếu
năng lượng cũng bứt phá mạnh. Trong khi đó, lực cản chính khiến các chỉ số chứng khoán chính không thể
tăng mạnh hơn là những lo lắng xung quanh việc chi phí vay mượn ngắn hạn của Tây Ban Nha đã tăng gấp gần
3 lần, trong khi chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Mỹ trong tháng 6 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5
tháng vừa qua. Việc Tây Ban Nha chính thức đề nghị Liên minh châu Âu hỗ trợ tài chính nhằm cứu vãn hệ
thống ngân hàng nước này đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ của Madrid tăng vọt, đồng thời cũng khiến nhà
đầu tư quốc tế thêm hoài nghi về khả năng châu Âu sẽ tự mình thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công. Tâm
điểm chính trong tuần này là cuộc họp thượng đỉnh của Liên minh châu Âu, song theo đánh giá của phần lớn
chuyên gia phân tích cũng như các nhà đầu tư, thì hội nghị này cũng sẽ không thể giải quyết được dứt điểm cơn
bão nợ kéo dài dai dẳng bao lâu nay, bởi lẽ giữa các thành viên vẫn còn nhiều bất đồng. Kết thúc ngày giao dịch
26/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 32,01 điểm, tương ứng 0,26%, lên mức 12.534,67 điểm. Chỉ số
S&P 500 nhích nhẹ 6,27 điểm, tương ứng 0,48%, lên chốt ở mức 1.319,99 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite
cũng tăng được 17,90 điểm, tương ứng 0,63%, lên mức 2.854,06 điểm.
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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

Khá nhiều thông tin tích cực được công bố trong thời gian vừa qua đã không giúp thị trường phục hồi. Trong
thời gian tới khi mà không còn thông tin hỗ trợ cho thị trường, cùng với kết quả kinh doanh Quý 2 của các
doanh nghiệp được đánh giá là khá xấu thì rủi ro thị trường giảm điểm ở thời điểm hiện tại sẽ tăng lên. Nhà đầu
tư nên đứng ngoài thị trường trong giai đoạn này. 

g g ợ , , g g , , ,

Phiên giảm điểm hôm nay không ngoài dự kiến khi giao dịch vẫn rơi vào tình trạng thiếu cầu cùng thanh khoản
vẫn ở mức thấp. Đóng cửa VN-Index giảm 4.93 điểm xuống 419.19 điểm, HNX-Index cũng phục hồi khi chỉ số
tiếp cận ngưỡng 70 điểm, đứng tại 71.11 điểm, giảm 0.69 điểm. Tâm lý nhà đầu tư phát đi tín hiệu khá tiêu cực
cho thị trường.

Tín hiệu tích cực chưa xuất hiện trở lại. Thị trường giảm trong suốt thời gian giao dịch. Không có lấy một biến
động lạc quan nào. Gần một giờ giao dịch đầu tiên sáng nay là đợt tháo chạy khá hoảng loạn. Thanh khoản
không hẳn là lớn nhưng mức sụt giảm rất nhanh. VN-Index lẫn HNX-Index đều tạo đáy với mức giảm cao tương
ứng 1,46% và 1,53%. Mặc dù chỉ số giảm chưa nhiều nhưng độ rộng của cả hai sàn lẫn mức độ giảm của nhiều
mã đã đến ngưỡng cảnh báo cắt lỗ. Trong khi HSX đóng cửa buổi chiều ảm đạm thì HNX lại xuất hiện cầu kéo
lại tạo hiệu quả tích cực ở HNX với những cổ phiếu quan trọng. Diễn biến này rất tích cực và hàng loạt cổ phiếu
lớn được đẩy lên mạnh. Đóng góp lớn cho chỉ số dĩ nhiên là ACB, tăng thêm được 0,39% nhờ vài lệnh khớp
vào dư bán trên tham chiếu một bước giá. Tuy nhiên động lực mạnh là ở PVX, VND, PVS. Những cổ phiếu này
đều có thanh khoản tăng tốt và thể hiện lực cầu bắt đáy mạnh đã đóng góp đáng kể vào thanh khoản ở phiên
hôm nay. Tuy nhiên, đã khá nhiều lần HNX thể hiện biến động bất ngờ như vậy và hiệu ứng đều không kéo dài
sang phiên kế tiếp, chỉ tạo giao dịch sôi động trong những phút buổi sáng. Điều quan trọng là thanh khoản chưa
cải thiện nên phiên hôm nay chỉ phát đi tín hiệu có thể sẽ có phục hồi kỹ thuật trong phiên giao dịch tới.

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
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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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