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VN-Index giảm 4,46 điểm (-0,95%) xuống 4,46 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 46,95 triệu đơn vị, tương đương giá trị gần 792 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng 5,64 triệu đơn vị, với tổng giá trị
tưởng ứng 167,77 tỷ đồng. Ngoài cổ phiếu ABT thỏa thuận lượng lớn
trong phiên giao dịch sáng, phiên chiều còn có PHR thỏa thuận hơn 2,9
triệu cổ phiếu với tổng giá trị đạt 78,3 tỷ đồng (chiếm hơn 93% tổng khối
lượng giao dịch cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 7/3). Nhiều cổ
phiếu trong nhóm VN30 giảm điểm mạnh như VIC giảm 1.500 đồng,
STB giảm 1.100 đồng, KDC giảm 1.000 đồng, và một số mã gần chạm
mức giá sàn như BVH giảm 3.000 đồng xuống 51.000 đồng/CP, MSN
cũng giảm 3.000 đồng xuống 112.000 đồng. Trong khi ITA giảm 200
đồng thì KBC giảm sàn 500 đồng, xuống 7.700 đồng/CP và còn dư mua
giá sàn 201.460 đơn vị.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 79 mã cổ phiếu
với tổng khối lượng mua vào là 6.351.380 cổ phiếu, trong đó ITA được
mua vào nhiều nhất với 1.024.560 cổ phiếu, tiếp đó là DPM với lượng
mua 478.160 cổ phiếu. Trên Hnx, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 21
mã với 1.061.000 cổ phiếu và bán ra 15 mã với khối lượng 618.300 cổ
phiếu. Trong đó, PVS được họ mua vào nhiều nhất với 352.400 cổ
phiếu và bán ra mạnh nhất là GLT với 331 000 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index giảm 0,67 điểm (-1,1%) xuống 60,15 điểm với tổng khối
lượng giao dịch đạt 38,17 triệu đơn vị, tương đương giá trị 272,93 tỷ
đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 741.653 đơn vị, trị giá 7,83 tỷ
đồng. Hầu hết các mã thuộc nhóm HNX30 đều giảm giá hoặc đứng giá,
duy chỉ có PVI và PVV giữ được đà tăng với mức tăng lần lượt 200
đồng và 100 đồng. Đáng kể, các mã có vốn hóa lớn giảm điểm mạnh
như SCR và VCG cùng giảm 400 đồng, VND, BVS giảm 300 đồng,
SHB giảm 200 đồng… trong khi các mã ACB, IDJ, NTP đứng giá và
TH1, NVB, OCH chưa có giao dịch nào. Kết thúc phiên giao dịch,
HNX30 đứng ở mức 114,78 điểm, giảm 2,38 điểm (-2,03%). 2 cổ phiếu
thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX với khối lượng khớp lệnh đạt trên 6
triệu đơn vị là PVX (6,42 triệu đơn vị) và SHB (6,25 triệu đơn vị). Tiếp
đó là SCR khớp lệnh gần 4,45 triệu đơn vị.

BÁN 7,275,770 618,300
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phiếu và bán ra mạnh nhất là GLT với 331.000 cổ phiếu.
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Hồi phục kỹ thuật chỉ kéo dài trong 1 phiên. Đà bán
nhanh chóng quay lại khiến Vn-Index để mất 4.46 điểm
về cuối phiên, lùi xuống còn 466.63 điểm. Xu hướng
giảm điểm vẫn giữ vai trò chủ đạo. Đường MACD tiếp
tục hướng xuống phía dưới cùng chiều đi xuống của
đường tín hiệu. Các chỉ báo RSI, MFI và STO tiếp tục
vận động khá hẹp. Dải Bollinger có xu hướng mở rộng
xuống phía dưới là tín hiệu tiêu cực cho thị trường. Ở
thời điểm hiện tại, ngưỡng 460 điểm tạm thời là ngưỡng
hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường. Trong kịch bản giảm
điểm Vn-Index tiếp tục hướng tới ngưỡng tiếp theo là
440 điểm. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Đà bán nhanh chóng quay lại khi giá phục hồi, HNX-
Index giảm điểm cuối phiên, để mất 0.67 điểm xuống
60.15 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm. Đường
MACD tiếp tục tăng khoảng cách với đường tín hiệu
cho thấy thị trường còn tiếp tục giảm điểm. RSI, STO và
MFI tiếp tục tiến vào vùng quá bán ủng hộ xu thế giảm
điểm. Dải Bollinger mở rộng xuống phía dưới cho thấy
khả năng ngưỡng hỗ trợ 60 điểm không thực sự là
ngưỡng hỗ trợ tốt cho thị trường ở thời điểm này. Phiên
giao dịch cuối tuần HNX-Index test lại ngưỡng hỗ trợ 59-
60 điểm, trường hợp giữ được ngưỡng hỗ trợ này cùng
thanh khoản tăng thì có thể kỳ vọng đà hồi phục ngắn
hạn của thị trường. Tuy nhiên, khả năng thị trường tiếp
tục giảm điểm là khá cao. 

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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63 điểmYếuYếu 59 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt sụt giảm và chấm dứt hai phiên tăng điểm liên tiếp, dẫn đầu đà giảm
là cổ phiếu của Tập đoàn Samsung Electronics và nhóm cổ phiếu ngân hàng Australia. Chốt phiên hôm nay, chỉ
số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,4% xuống 135,37 điểm lúc 3:46 chiều nay tại Tokyo. Tuần trước, chỉ
số này đánh dấu 4 tháng tăng điểm liên tiếp do các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới duy trì chính sách
nới lỏng tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tại thị trường Austrlia, chỉ số S&P/ASX 200 Australia sụt giảm
0,2%. Tháng 1/2013, mức thâm hụt thương mại của Australia tăng gấp đôi dự báo của các chuyên gia kinh tế
do tình trạng ngập lụt tại khu vực Đông Bắc Queensland đã làm gián đoạn nhu cầu xuất khẩu than đá và làm gia
tăng nhu cầu nhập khẩu các thiết bị viễn thông. Tại các thị trường khác, chỉ số Kospi Hàn Quốc sụt giảm 0,8%,
chỉ số Hang Seng Hồng Kông để mất 0,3%, chỉ số Thượng Hải Composite và chỉ số Taiex Đài Loan lần lượt đi
xuống 1,1% và 0,1%. Ngược với xu hướng sụt giảm chung trên toàn khu vực, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường
Nhật Bản chốt phiên tiếp tục tăng 0,3%.
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Thị trường chỉ phục hồi kỹ thuật trong 1 phiên ngắn ngủi ở những phút cuối phiên ngày 6/3 Sang đến phiên nay
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Trong điều kiện không có thông tin vĩ mô hỗ trợ cùng với tâm lý bất ổn của thị trường. Chúng tôi giữ quan điểm
thận trọng với thị trường là chủ đạo. Nhà đầu tư giữ tiền mặt  tiếp tục đứng ngoài theo dõi thị trường. 

Thị trường chỉ phục hồi kỹ thuật trong 1 phiên ngắn ngủi ở những phút cuối phiên ngày 6/3. Sang đến phiên nay,
đà bán nhanh chóng quay lại khiến cả 2 chỉ số đổ đèo về cuối phiên. Ngưỡng hỗ trợ 460 điểm với VN-Index và
60 điểm với HNX-Index tạm thời vẫn được giữ, tuy nhiên xu thế giảm điểm vẫn là xu thế chủ đạo của thị trường
ở thời điểm này. 

Tâm lý thận trọng tiếp tục dẫn dắt và chi phối các hoạt động mua, bán trên thị trường. Diễn biến giao dịch phiên
này nhiều giằng co và biên độ dao động khá hẹp. Hoạt động mua bán đều cầm chừng. Áp lực bán chỉ tập trung
ở vùng giá cao và không thực sự lớn. Nguyên do giảm điểm là do sụt giảm cầu và lực bán quyết liệt từ người
cầm cổ thiếu kiên nhẫn. Tình trạng thanh khoản sụt giảm vẫn được tiếp diễn, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1000
tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt hơn 167 tỷ đồng. Xem xét lực cầu ở những phiên giảm điểm gần đây
thì có thể thấy giá cổ phiếu giảm chưa đủ rẻ để kích thích lòng tham của nhà đầu tư. Lực cầu rất lẻ tẻ và khá
yếu. Dòng tiền tiếp tục rời bỏ sàn HNX khi thanh khoản phiên nay trên sàn này chỉ đạt hơn 265 tỷ đồng. Bên
Hose tập trung những cổ phiếu có cơ bản tốt và kết quả kinh doanh khả quan có thể là điểm đến của dòng tiền
khi giá những cổ phiếu này tiếp tục giảm trong các phiên tiếp theo. Trong phiên giao dịch tới, các chỉ số trên 2
sàn tiếp tục test lại ngưỡng hỗ trợ hiện tại 460 điểm với Vn-index và 60 điểm với HNX-Index. Nếu ngưỡng này
không được giữ, thì kỳ vọng hồi phục ngắn hạn của thị trường sẽ không còn. Và Vn-index sẽ tiến tới ngưỡng
tiếp theo là 440 điểm, HNX-Index tiến về ngưỡng 57 điểm.  

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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