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Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/3, trên sàn HOSE có 156 mã tăng giá,
59 mã giảm giá và 67 mã đứng giá, VN-Index đứng ở mức 470,68
điểm, tăng 4,05 điểm (+0,87%). Thanh khoản vẫn không mấy cải thiện
khi có 31,77 triệu đơn vị được chuyển giao với tổng giá trị đạt trên 473
tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,63 triệu đơn vị, tương ứng
tổng giá trị 69,38 tỷ đồng. Kết thúc giao dịch, VNM không còn giữ được
mốc tham chiếu như lúc mở cửa giao dịch và giảm 1.000 đồng xuống
104.000 đồng/CP. Trong khi đó, MBB, PNJ và SBT đang đứng giá. Với
26 mã tăng giá, 3 mã đứng giá và 1 mã giảm giá, đóng cửa giao dịch,
VN30 tăng 6,32 điểm (+1,18%) lên 540,01 điểm. Thanh khoản thấp khi
trên sàn HOSE chỉ có 4 mã có khối lượng giao dịch lớn trên 1 triệu đơn
vị gồm ITA (2,65 triệu đơn vị), KBC (1,22 triệu đơn vị), CTG (1,05 triệu
đơn vị), HQC (1,04 triệu đơn vị).
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Kết thúc phiên giao dịch, HNX-Index tăng 0,85 điểm (+1,41%), lên 61
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 31,72 triệu đơn vị, tương đương
giá trị gần 226,19 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 2,32 triệu
đơn vị, trị giá 40,79 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng 1,82
triệu đơn vị với tổng giá trị 32,82 tỷ đồng. Trong đóm riêng SHB thỏa
thuận hơn 1,1 triệu đơn vị, tổng giá trị 8,03 tỷ đồng (chiếm 71% tổng
khối lượng giao dịch cổ phiếu). Với duy nhất 1 mã giảm giá là DBC, 3
mã đứng giá, 2 mã không có giao dịch và 24 mã tăng giá, đóng cửa
giao dịch, HNX30 tăng 2,61 điểm (+2,27%) tạm đứng tại mức 117,39
điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên sàn HNX gồm PVX
(4,62 triệu đơn vị), SHB (4,39 triệu đơn vị), SCR (3,1 triệu đơn vị), VND
(2,69 triệu đơn vị), KLS (2,22 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Khối ngoại hôm nay cũng mua vào 93 mã, với tổng khối
lượng 3.711.110 đơn vị, trong đó DPM được họ mua vào nhiều nhất với
khối lượng 392.160 đơn vị. Trên sàn Hnx, Khối ngoại mua vào 37 mã
trên sàn HNX với tổng khối lượng 2.367.800 cổ phiếu, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là VND với 1.304.800 cổ phiếu. Bên cạnh đó, họ bán ra
15 mã với tổng khối lượng 314.500 cổ phiếu, trong đó, mã SCR được
bán ra nhiều nhất với 103 500 cổ phiếu
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bán ra nhiều nhất với 103.500 cổ phiếu. BÁN 2,677,670 314,500



Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với 1 cây nến xanh
nhỏ. Cây nến xanh này vẫn nằm gọn trong cây nến đỏ
phiên trước đó nên chưa mở ra xu thế phục hồi cho thị
trường. Kết thúc phiên Vn-Index tăng 4.05 điểm lên
470.68 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm với giá trị
giao dịch đạt hơn 473 tỷ đồng. Đường MACD tạm thời
chững lại đà giảm và rút ngắn khoảng cách với đường
tín hiệu. Đồng thời các chỉ báo RSI, MFI tiếp tục vận
động khá hẹp, tạm ngưng giảm. Các chỉ báo này chưa
rơi vào vùng quá bán nên đà hồi phục của thị trường
nếu có sẽ không mạnh. Dải Bollinger có xu hướng mở
rộng xuống phía dưới là tín hiệu tiêu cực cho thị trường.
Ở thời điểm hiện tại, thị trường tạm thời vận động đi
ngang quanh ngưỡng 470 điểm. Ngưỡng 460 điểm tạm
thời là ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho thị trường. 
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Đồ thị theo xu hướng tăng điểm từ đầu tới cuối phiên là
điểm tích cực cho phiên giao dịch cuối tuần. Đóng cửa ở
mức điểm cao nhất trong phiên, HNX-Index ghi được
0.85 điểm lên 61 điểm. Thanh khoản sụt giảm với giá trị
giao dịch chỉ đạt hơn 226 tỷ đồng. Biểu đồ đã hình thành
cây nến xanh dài bao cả cây nến đỏ phiên trước mở ra
khả năng phục hồi ngắn hạn tại ngưỡng hỗ trợ 60 điểm
này. Chỉ báo MACD tạm rút ngắn khoảng cách với
đường tín hiệu, cùng với đó các chỉ báo MFI và RSI
cũng vận động đi ngang cho xu thế giằng co vẫn là chủ
đạo. Các chỉ báo quan trọng chưa đi vào vùng quá bán
nên khả năng thị trường có phục hồi mạnh là rất khó.
Tạm thời thị trường test thành công ngưỡng 60 điểm,
tuy nhiên thanh khoản là điểm đáng lo ngại khi những
phiên tăng điểm thanh khoản sụt giảm, và những phiên
giảm điểm thanh khoản tăng lên. Trong tuần giao dịch
tới, đà bán nhanh chóng quay lại khi thị trường phục hồi
với ngưỡng cản 63 điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX
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63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Kết thúc phiên sáng nay, giá cổ phiếu của Honda Motor Co. tăng 2% tại Tokyo. Trong khi đó, cổ phiếu của công
ty Sekisui House Ltd. tăng tới 12% sau khi doanh nghiệp bất động sản này dự báo lợi nhuận sẽ tăng 36% vào
cuối tháng 1/2014. Cổ phiếu của tập đoàn Rio Tinto, doanh nghiệp khai thác khoáng sản lớn thứ 2 thế giới, tăng
1,9% tại Sydney sau khi cho khai thác trở lại mỏ than khổng lồ tại Mozambique. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình
Dương tăng 0,4% lên 135,69 điểm vào lúc 11:40 a.m, tại Tokyo với 2/3 số mã tăng điểm. Tính trong cả tuần, chỉ
số này đã tăng 0,7% và là tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp nhờ các số liệu kinh tế của Mỹ có dấu hiệu khở sắc và
dự đoán ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục nỗ lực kích thích tăng trưởng kinh tế. "Các nhà đầu
tư kỳ vọng chính phủ Nhật Bản sẽ rất có rất nhiều động thái tích cực nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Tuy nhiên, so
với thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán Châu Á có ít chất xúc tác để tăng điểm hơn do vẫn còn nhiều bất
ổn, đặc biệt là tại Trung Quốc", ông Belinda Allen, nhà phân tích cao cấp tại công ty Colonial First State Global
Asset Management nhận định. Chỉ số Nikkei 225 Stock Average tăng 2%, chỉ số Hang Seng của Hong Kong
tăng 1%, chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 0,7%, chỉ số NZX 50 của New Zealand và chỉ số S&P/ASX của
Australia cùng tăng 0,3%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc biến động nhẹ.
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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.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với cây nến xanh bao trùm cây nến đỏ phiên trước đó là điểm tích cực cho
HNX-Index, còn với Vn-Index với cây nến xanh nhỏ cho thấy khả năng tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 470
điểm với hỗ trợ là 460 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm trên 2 sàn là yếu tố không ủng hộ cho khả năng
phục hồi ngắn hạn của thị trường. 

Cả 2 sàn tăng điểm suốt cả phiên giao dịch hôm nay với lực bán chỉ tập trung nhiều ở vùng giá cao phần nào
cho thấy cổ phiếu đã đủ rẻ và tâm lý nhà đầu tư tạm thời ổn định. Hôm nay là ngày về cổ phiếu mua ngày 5/3.
Hoạt động chốt lãi và cắt lỗ thực sự không mạnh bởi ở hầu hết các mã nếu mua được giá tốt ở ngày 5/3 thì nếu
có lãi, mức lãi cũng chỉ dao động dưới 4% và mức lỗ cũng khá thấp không tạo áp lực bán mạnh cho thị trường.
Tạm thời thị trường vẫn giao dịch trong trạng thái thăm dò tại các ngưỡng hỗ trợ của 2 chỉ số. Biểu đồ bên Vn-
Index cho 3 cây nến gần đây vận động khá hẹp cùng với việc đi ngang của dải Bollinger thì khả năng trạng thái
giằng co sẽ còn tiếp diễn trong các phiên giao dịch tuần tới. Bên HNX-Index với mức giảm so với đỉnh gần nhất
67.14 được thiết lập vào ngày 21.2.2012 là gần 13% thì sự phục hồi với 2 cây nến xanh ở 3 phiên đổ lại đây là
không đáng kể. Tuy nhiên cũng phải ghi nhận điểm tích cực với cây nến xanh dài phiên nay bao trùm cây nến
đỏ ngắn phiên trước đó. Tâm lý nhà đầu tư tạm thời ổn định ở ngưỡng hỗ trợ này. Ngưỡng hỗ trợ 460 điểm với
Vn-index và 60 điểm với HNX-Index tiếp tục phát huy tác dụng cho các phiên giao dịch tuần tới. 

Giao dịch chưa thực sự tích cực nhưng tạm thời ngưỡng hỗ trợ hiện tại đã giúp thị trường tạm ngưng đà giảm
và kỳ vọng về khả năng phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm ở những phiên tăng và
gia tăng ở những phiên giảm điểm là điều đáng lo ngại với thị trường. Trong các phiên giao dịch tới áp lực bán
sẽ tăng lên ở vùng giá cao. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư chưa nên vội tham gia lại thị trường và nên hạn
chế giao dịch.  
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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.




