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VN-Index giảm 8,41 điểm (-1,76%), xuống mức 468,74 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 74,27 triệu đơn vị, tương đương giá trị 1.185,63 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 9,78 triệu đơn vị, trị giá 277,45
tỷ đồng. Trong nhóm VN30, có 3 mã tăng giá, 26 mã giảm và 1 mã
đứng giá, chỉ số VN30-Index giảm 13,17 điểm (-2,4%), xuống mức
534,53 điểm. Bước vào phiên giao dịch buổi chiều, các mã tiếp đà
giảm, đặc biệt vào đợt khớp xác định giá đóng cửa, sự giảm điểm của
nhiều mã chứng khoán khiến thị trường mất thêm hơn 3 điểm. Rất
nhiều mã trong nhóm VN30, kết thúc phiên giảm sàn, như STB, PVF,
PVD, IJC, HSG… 3 mã duy nhất trong nhóm VN30 vẫn giữ được sắc
xanh đến cuối phiên là VIC, MSN, GMD. Nhưng đà tăng cũng bị giảm
mạnh so với phiên sáng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE

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

40

-8.41

36

THỨ BA
05/03/2013

74,556,964

1,191.12

207

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

468.74

NHẬN ĐỊNH  

Thay đổi (điểm)

Giá trị (điểm)

Khối lượng (cp)

Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá

HNX-Index giảm 2,09 điểm (-3,33%), xuống mức 60,69 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch đạt gần 80 triệu đơn vị, tương đương trị giá 592,06
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt gần 2 triệu cổ phiếu, trị giá
37,75 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 1 mã tăng, 28 mã giảm giá và 1
đứng giá, chỉ số HNX30-Index giảm 5,84 điểm (-4,77%) xuống 116,45
điểm. Mã duy nhất tăng điểm trong nhóm HNX30 là NTP, với mức tăng
3.100 đồng/cp, hiện đang giao dịch tại mức giá 100.000 đồng/cp, khối
lượng khớp được đạt 5.400 đơn vị. 3 mã có khối lượng lớn nhất trên
sàn HNX là SHB, PVX, SCR với khối lượng khớp được lần lượt là 20
triệu; 12,5 triệu và 6,67 triệu đơn vị. 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 123 mã với tổng khối
lượng đạt 6 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
TTF với khối lượng đạt 716.470 đơn vị. Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua
vào 46 mã với khối lượng đạt gần 1,5 triệu đơn vị, trong đó họ mua vào
nhiều nhất là PVS đạt 826.100 đơn vị. Đồng thời bán ra 18 mã với khối
lượng 1,58 cổ phiếu.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/3, chỉ số VN-Index giảm
8,41 điểm (-1,76%), xuống mức 468,74 điểm. Trên đồ
thị, sau tuần giảm điểm mạnh, VN-Index đã xuống dưới
dải giữa của Bollinger Bands, dao động xa dần dải này,
cho thấy xu hướng giảm còn tiếp tục. Phân tích kỹ thuật
hôm nay cho thấy STO đang phát đi tín hiệu đi ngang
cho thấy xu thế tăng giảm chưa rõ ràng. MACD vẫn dao
động trên đường 0, trong xu thế đi xuống rõ ràng. RSI
cũng chỉ ra xu thế giảm điểm. Chúng tôi dự báo tuần
này tiếp tục là tuần giảm điểm của chỉ sô.
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Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/3, chỉ số HNX-Index
giảm 2,09 điểm (-3,33%), xuống mức 60,69 điểm. Các
chỉ báo cơ bản gồm RSI, STO và MACD đã có những
tín hiệu chỉ rõ khả năng giảm điểm. Cả STO và RSI tiến
gần sát đường 30, chỉ ra khả năng bật trở lại là rất khó.
Hiện HNX-Index đã giảm, dao động gần sát với dải dưới
của Bollinger Bands và đang có xu thế giảm mạnh hơn
nữa. Diễn biến cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn hết sức
thận trọng và nhịp cầu chưa bắt đáy trong thời điểm này.
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Điểm qua thị trường quốc tế:
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Sau 3 phiên tăng liên tiếp thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên đầu tuần ngày
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Chỉ số Dow Jones tăng cao nhất kể từ năm 2007 trước thông tin Fed sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp kích thích
kinh tế. Hôm nay 5/3, chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 0,5% lên 1.525,20 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 39,16
điểm, tương đương 0,3% lên 14.127,82 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 10/2007. Chỉ số Nasdaq cũng tăng
12,29 điểm, tương đương 0,39% lên 3.182,03 điểm. Theo thống kê, khoảng 6 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong
phiên hôm nay, thấp hơn 4,4% so với mức trung bình 3 tháng. Các cổ phiếu Mỹ tăng mạnh sau khi phó chủ tịch
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết ngân hàng trung ương nên tiếp tục chương trình tung 85 tỷ
USD mỗi tháng để mua trái phiếu, đồng thời tiếp tục theo dõi các chi phí và rủi ro từ chương trình này. "Ở giai
đoạn này, tôi không nhìn thấy bất kỳ rủi ro nào, do đó tôi ủng hộ Fed tiếp tục thực hiện chương trình kích thích
kinh tế", bà Yellen nói. Phát biểu của phó chủ tịch Fed đã phần nào giúp đẩy lui những lo ngại nền kinh tế sẽ
giảm phát sau chương trình cắt giảm chi tiêu tự động mà chính phủ Mỹ thông qua hôm 1/3 vừa qua. Trước đó,
trong thời gian đầu của phiên giao dịch, các cổ phiếu Mỹ có phần giảm trước thông tin ngành dịch vụ Trung
Quốc trong tháng 2 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ 9/2012.
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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.

Sau 3 phiên tăng liên tiếp, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên đầu tuần, ngày
4/3. Toàn thị trường có gần 400 cổ phiếu giảm giá, trong đó khoảng 120 mã đóng cửa tại giá sàn. VN-Index mất
hơn 8 điểm, xuống dưới 469 điểm, tương ứng giảm 1,76% so với phiên trước. Giá trị giao dịch đạt 1.200 tỷ
đồng, tăng 20% so với phiên trước, trong đó giao dịch thỏa thuận là 277 tỷ đồng, tỷ trọng 25%. HNX-Index giảm
3,33%, xuống 60,7 điểm. Giao dịch đạt 80 triệu cổ phiếu, giá trị 592 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với phiên trước.

Sau vài phiên phục hồi khá tốt tuần trước, thị trường đột ngột chuyển xấu không vì lý do cụ thể nào. Hoạt động
bán ra đã xác nhận các biến động tăng tuần trước vẫn thiếu chắc chắn và có thể chỉ là một đợt phục hồi (pull-
back) trong xu hướng điều chỉnh. Việc bán ra quyết liệt đã khiến mức giảm giá ở các cổ phiếu thanh khoản cao,
cổ phiếu blue-chip rất mạnh. Thị trường sau những phiên tưởng như phục hồi được, lại xuất hiện những đợt sụt
giảm mới. Rủi ro thời điểm hiện tại thậm chí còn cao hơn tuần trước dù giá nhiều mã đã thấp hơn. Tuần trước
có thể mới là giai đoạn phủ nhận, chưa tin vào xu hướng điều chỉnh còn kéo dài. Khi thị trường thực sự yếu đi
thì số người chờ đợi sẽ tăng lên, độ chấp nhận mạo hiểm giảm xuống và hệ quả là thanh khoản thường yếu
trong điều kiện bình thường. Các biến động giá lớn trừ các mã giải chấp, chỉ có thể xảy ra nếu xuất hiện thông
tin đột ngột, hơn là từ cung cầu hàng ngày.

Khả năng đà giảm điểm mạnh tiếp tục đến hết tuần này. Việc giảm bớt tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục là cần thiết
giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro, bảo toàn nguồn vốn trong bối cảnh thị trường có thể sẽ phải đối mặt với một
nhịp điều chỉnh sâu sau giai đoạn tăng điểm vừa qua.

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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