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Bên mua làm chủ, sắc xanh dẫn dắt ở hầu hết thời gian giao dịch

nhưng ít phút cuối cùng HNX-Index lại bất ngờ đảo chiều, đóng cửa để

mất 0,05 điểm (tương đương 0,08%) đứng tại 62,56 điểm. Thanh

khoản tiếp tục sụt giảm. Phiên hôn nay, cầu sớm tỏ ra chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, tâm lý thận trọng sau đó vẫn chi phối cả 2 bên mua - bán.

Cổ phiếu tăng chưa mạnh dù đa số có sự phục hồi. Thị trường được

nâng đỡ chủ yếu là nhờ nhóm HNX30. Đóng cửa, số mã xanh chiếm

phần nhỉnh hơn trên bảng điện tử. Thống kê cụ thể có 102 mã tăng, 88

mã giảm và 88 mã đứng giá. Thanh khoản thiếu tích cực dừng lại ở

mức thấp. Tổng khối lượng giao dịch toàn sàn chỉ đạt hơn 44 triệu cổ

phiếu, tương đương giá trị giao dịch là 358,28 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu

chủ chốt đã hồi phục trở lại. Đặc biệt, PVX sau mấy phiên giảm mạnh

đã có lúc tăng 300 đồng, đóng cửa lùi về tham chiếu đạt 6.000 đồng/cổ

phiếu. VCG, SHB, KLS cùng tăng 100 đồng; ACB, SCR cùng đứng

tham chiếu; BVS và VND còn giảm nhẹ 100 đồng...

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

VN-Index cuối phiên vẫn tăng 8,84 điểm lên 474,56 điểm (+1,9%). BVH,

VIC, VCB, GMD vẫn duy trì đà tăng đến cuối phiên giữ nhịp cho Vn-

Index lên trên 474 điểm và cả 4 cổ phiếu này đều được hỗ trợ từ nguồn

vốn ngoại. Khối ngoại hôm nay mua vào hơn 280 nghìn cp VIC, hơn

100 nghìn cp PVD và VCB, 88 nghìn cp BVH, kéo BVH cuối phiên tăng

trần, GMD, VCB tăng lần lượt 1.200 và 1.400 đồng/cp, VIC tăng 3.500

đồng. STB đầu phiên có thời điểm giảm 500 đồng/cp nhưng cũng nhờ

khối ngoại mua vào khiến mã này đóng cửa tăng 600 đồng lên 21.600

đồng/cp, HAG tăng 700 đồng. REE, SSI tăng 300 đồng…CTG hôm nay

bị bán khá mạnh, giảm 1.100 đồng/cp xuống 20.000 đồng/cp, KGLD đạt

hơn 2,8 triệu đơn vị và nhiều khả năng khối ngoại đã bán mạnh CTG

trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu khác bị bán mạnh có HSG giảm 600

đồng, PGD giảm 500 đồng và KDC giảm 1.000 đồng, 
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Trang 2

SÀN HN NĐTNN đã có phiên bán ròng trên sàn Hose với khối lượng bán ra đạt

hơn 7.8 triệu đơn vị. Khối lượng mua vào đạt hơn 3.5 triệu đơn vị. Bên

HNX, khối ngoại có phiên mua ròng, mua vào hơn 1.3 triệu đơn vị,

trong đó mua nhiều nhất là PVS. 
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PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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Diễn biến trái chiều khi HNX-Index lại đảo chiều giảm

điểm về cuối phiên. Chốt phiên HNX-Index giảm 0.05

điểm xuống 62.56 điểm. Giao dịch khá giằng co, thanh

khoản tiếp tục sụt giảm. Đường MACD tiếp tục tăng

khoảng cách với đường tín hiệu và tiến về ngưỡng 0

cho thấy thị trường còn tiếp tục giảm điểm. RSI, STO và

MFI tạm thời chững lại đà giảm cùng với dải Bollinger

vẫn co lại cho thấy cung cầu sẽ tiếp tục giằng co trong

các phiên tới và đà giảm có thể tạm thời được kìm hãm.

Tuy nhiên xu thế giảm điểm vẫn chưa có dấu hiệu dừng

lại. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại của HNX-Index là ngưỡng

60 điểm và ngưỡng kháng cự trước mắt là 63-64 điểm. 

66 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

510 điểmMạnh

Hồi phục phiên thứ 2 liên tiếp sau nhờ nỗ lực kéo lên ở

nhóm cổ phiếu Bluechips với việc tăng đồng loạt ở

nhóm tứ trụ đã giúp Vn-Index tăng điểm khá. Đóng cửa

ở mức điểm cao trong ngày, VN-Index ghi được 8.84

điểm, lên 474.56 điểm. Trong đó, VN30 tăng 9.82 điểm

lên 545.68 điểm. Thanh khoản không được cải thiện với

giá trị giao dịch đạt 785.2 tỷ đồng. Đường MACD tiếp tục

hướng xuống phía dưới gia tăng khoảng cách với

đường tín hiệu cho tín hiệu giảm điểm của thị trường.

Điểm tích cực là MFI, RSI và STO lại cho tín hiệu phục

hồi. Dải Bollinger lại co lại phần nào cũng hãm đà giảm

điểm cho thị trường. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng

thị trường tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 470 điểm, với

ngưỡng hỗ trợ 460 điểm là dải dưới của Bollinger.
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Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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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.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 01/03/2013

Diễn biến trái chiều trên cả 2 sàn. Nhờ nỗ lực kéo lên ở nhóm tứ trụ đã giúp Vn-Index ghi được 8.84 điểm đóng

cửa ở 474.56 điểm. Ngược lại HNX-Index mất 0.05 điểm xuống 62.65 điểm. Loại trừ việc tăng điểm nhờ nhóm

cổ phiếu lớn trên VN-Index thì giao dịch khá giằng co cho thấy tâm lý thận trọng vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Trang 4

THỨ 6

01/03/2013

Trong nhóm tứ trụ hôm nay, đặc biệt phải kể đến việc dư mua trần của BVH và sát trần của VIC đã giúp nâng

đỡ chỉ số khá tốt. Nhìn toàn diện cả phiên giao dịch thì tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Cung ở vùng giá cao vẫn

rất lớn, điểm tích cực là cầu ở vùng giá dưới tham chiếu cũng khá giúp áp lực bán bằng mọi giá không xảy ra

mà chỉ treo ở vùng giá cao. Và thanh khoản tiếp tục sụt giảm với giao dịch chậm dãi. Trong các phiên giao dịch

tới, nếu thanh khoản chưa được cải thiện, thì khả năng thị trường sẽ đi vào trạng thái đi ngang trước khi xác

định xu hướng cho thị trường. Bên Hose nhờ hỗ trợ ở nhóm cổ phiếu lớn , Vn-Index giằng co quanh ngưỡng

470 điểm với ngưỡng hỗ trợ tốt là dải dưới của Bollinger ở 460 điểm. Bên HNX, HNX-Index được hỗ trợ ở

ngưỡng 62 điểm, xa hơn là ngưỡng 60 điểm. 

Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng với thị trường là chủ đạo. Khi tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thực sự ổn định

thì việc bắt đáy vẫn chưa được tính đến. Nhà đầu tư giữ tiền mặt tiếp tục đứng ngoài theo dõi thị trường. Đối

với nhà đầu tư còn cổ phiếu có thể bán ra những cổ phiếu có tính đầu cơ cao và đã tăng nhiều trong thời gian

qua ở nhịp phục hồi trong phiên giao dịch tới. 

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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