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Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, chỉ số VN-Index tăng 5,82 điểm
(+1,24%), lên mức 476,5 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 55,7 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 856,1 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt gần 3 triệu đơn vị, trị giá 126,51 tỷ đồng. Toàn sàn có 192 mã
tăng, 45 mã giảm và 52 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 24 mã
tăng giá, 2 mã giảm và 4 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 10,21
điểm (+1,89%), lên mức 550,22 điểm. Bước vào phiên giao dịch buổi
chiều, các mã tiếp đà tăng với nhiều mã tăng trần. Cụ thể, trong nhóm
VN30 có GMD và DRC tăng trần. Cặp cổ phiếu ITA và KBC cũng giữ
được đà tăng trần đến hết phiên, với lượng dư mua trần lần lượt là
980.540 và 353.840 đơn vị. Trong nhóm cổ phiếu tăng giá, bứt phá
mạnh nhất có lẽ là nhóm cổ phiếu bất động sản với nhiều mã tăng trần.
Ngoài ITA và KBC còn phải kể đến như HQC, HU3, ITC, QCG…
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Trên sàn HNX, Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/3, chỉ số HNX-Index
tăng 1,05 điểm (+1,72%), lên mức 62,05 điểm. Tổng khối lượng giao
dịch đạt 62,4 triệu đơn vị, tương đương trị giá 518,19 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận đạt 3,46 triệu cổ phiếu, trị giá 51,75 tỷ đồng. Trong
nhóm HNX30, có 26 mã tăng (trong đó có 8 mã tăng trần), 2 mã giảm
giá và 1 đứng giá, chỉ số HNX30-Index tăng 3,01 điểm (+2,57%) lên
120,4 điểm. Hai mã giảm điểm trong nhóm HNX30 là PVI và PVS với
mức giảm tương ứng 100 và 800 đồng/cp. Cũng giống như sàn HOSE,
kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 11/3 đã ghi nhận nhiều mã tăng trần
trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong đó phải kể đến như SCR với
lượng dư mua trần 830.700 đơn vị. Ngoài ra còn có ICG; IDJ…3 mã có
khối lượng lớn nhất trên sàn HNX là SHB, PVX và SCR với khối lượng
khớp được lần lượt là 12 triệu; 7,56 triệu và 6,2 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn Hose, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 84 mã với tổng khối
lượng đạt 4,4 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
STB với khối lượng đạt 485.990 đơn vị. Trên HNX, Khối ngoại mua vào
30 mã với khối lượng đạt 1,45 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất
là PVS đạt 343.800 đơn vị. Đồng thời bán ra 20 mã với khối lượng 4,3
triệu cổ phiếu. 
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Tiếp nối đà tăng điểm phiên cuối tuần trước đó, phiên
giao dịch đầu tuần sắc xanh duy trì bảng điện tử trong
cả phiên giao dịch hôm nay. Đóng cửa với cây nến xanh
dài cho tín hiệu phục hồi của thị trường. Vn-Index ghi
được 5.82 điểm lên 476.5 điểm, thanh khoản tăng lên
với khối lượng giao dịch đạt hơn 56.6 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 871.42 tỷ đồng.
Đường MACD cũng rút ngắn khoảng cách với đường tín
hiệu, cùng với đó MFI, RSI và Momentum cũng đang hồi
phục trở lại mở ra xu hướng tích cực cho thị trường.
Tuy nhiên trong phiên giao dịch tới, ngưỡng cản 480
điểm vẫn là ngưỡng kháng cự khó với đường giá. Nếu
ngưỡng này được phá với thanh khoản cải thiện thì xu
thế tăng điểm ngắn hạn quay trở lại. Ở chiều ngược lại,
ngưỡng hỗ trợ 460 điểm vẫn có vai trò hỗ trợ đường giá
khá tốt.
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Đà tăng có xu hướng mở rộng sang phiên giao dịch buổi
chiều, HNX-Index đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong
phiên, ghi được 1.05 điểm lên 62.05 điểm. Thanh khoản
cũng là yếu tố tích cực ở phiên nay với giá trị giao dịch
đạt hơn 518 tỷ đồng. Đóng cửa với cây nến xanh dài mở
ra xu thế tích cực cho thị trường. Đường MACD cũng rút
ngắn khoảng cách với đường tín hiệu, bên cạnh đó, MFI
và RSI cũng phục hồi trở lại, ủng hộ xu thế phục hồi.
Phiên giao dịch tăng điểm hôm nay có thể ghi nhận nhờ
lực bán khá yếu, chỉ tập trung ở vùng giá cao. Và kỳ
vọng có thể bán được giá tốt hơn ở phiên sau cũng
khiến áp lực bán giảm bớt. Tuy nhiên ngưỡng 63 điểm
vẫn là ngưỡng cản mà dự đoán áp lực bán sẽ gia tăng
ở vùng này. Với thời điểm hiện tại, chưa xác nhận đà
tăng điểm ngắn hạn của thị trường. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Chứng khoán Mỹ ngày 11/3 đồng loạt tăng điểm khi các nhà đầu tư thất vọng với dữ liệu kinh tế Trung Quốc và
yếu kém ở châu Âu. Chỉ số Dow Jones tăng 0,35%, tương đương 50,22 điểm, đạt mốc kỷ lục mới 14.447,29
điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,32%, tương đương 5,04 điểm, lên 1.565,22 điểm, cao nhất kể từ tháng 10/2007.
Chỉ số Nasdaq tăng 0,26%, tương đương 8,51 điểm, đạt 3.252,87 điểm. Trên sàn giao dịch New York ngày
11/3, có khoảng 5,4 triệu cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn 14% so với mức trung bình 3 tháng. Các dữ liệu về
kinh tế Trung Quốc cuối tuần trước không mấy sáng sủa, lạm phát tháng 2 tăng lên 3,2%, cao nhất 10 tháng, cơ
quan thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết. Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 9,9% trong 2 tháng
đầu năm, trong khi doanh số bán lẻ tăng 12,3%. Các khoản vay mới bằng đồng nhân dân tệ đạt 620 tỷ nhân dân
tệ (99,52 tỷ USD) trong tháng trước, giảm 90,7 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái, theo Ngân hàng Nhân
dân Trung Quốc. Chứng khoán của châu Âu xuống thấp khi Italy bị Fitch hạ 1 bậc xếp hạng tín dụng xuống BBB
cộng do bất ổn chính trị sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại và nợ nần đang tăng của nước này. Số liệu mới
đây cho thấy Italy nằm trong số những nền kinh tế suy thoái mạnh nhất tại châu Âu, nợ công của nước này cũng
lên gần tới đỉnh 130% GDP vào cuối năm nay, Fitch nói.
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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.

Dường như thông tin quỹ VNM ETF có thể thoái 14 triệu USD tại các cổ phiếu trong danh mục này đã không
tác động nhiều tới thị trường. Cả 2 sàn giao dịch với tâm lý hứng khởi, lực bán không quá lớn đã giúp cả 2 chỉ
số đóng cửa ở mức cao trong ngày. Phiên giao dịch này phần nào cũng khiến nhà đầu tư kỳ vọng về đợt hồi
phục của thị trường. Tuy nhiên thị trường cần test lại lực cung trong các phiên kế tiếp. 

Đóng góp vào phiên tăng điểm hôm nay phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản, khoáng sản, vật liệu xây
dựng khi cổ phiếu ở nhóm này đóng cửa đều không còn dư bán. Tại các cổ phiếu trong danh mục Market
Vectors thì giao dịch hôm nay tương đồng với những thay đổi được thông báo cuối tuần trước. PVS bị nhà đầu
tư nước ngoài bán ra tới hơn 3.4 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch và là phiên đầu tiên
khối ngoại bán ròng sau hơn 60 phiên mua ròng liên tiếp. Bên sàn HSX thì cổ phiếu BVH cũng giảm do do tỷ
trọng trong quỹ VNM ETF đã vượt quá quy định. Ở chiều tăng, 2 cổ phiếu STB và VCG được tăng tỷ trọng nên
đã ghi nhận mức tăng khá và tạo hiệu ứng lan tỏa các nhóm cổ phiếu còn lại. Việc tăng điểm của thị trường ở
phiên nay phần nào đem lại tâm lý khá tích cực cho thị trường khi mà áp lực bán giá cao không quá lớn, tâm lý
mua vào của nhà đầu tư khá lực quan. Tuy nhiên, ngưỡng cản 480-490 điểm đối với VN-Index và 63 điểm với
HNX-Index là ngưỡng cản khó khăn với 2 chỉ số ở thời điểm hiện tại. Áp lực bán trong phiên tới sẽ tăng lên. Cả
2 chỉ số này phải vượt được ngưỡng cản này cùng với thanh khoản cải thiện mới xác nhận xu thế tăng điểm trở
lại. 

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư cần tiếp tục đứng ngoài quan sát trong các
phiên giao dịch tới. Việc mua vào ở thời điểm hiện tại sẽ gặp rủi ro khá cao khi 2 chỉ số tiến tới vùng kháng cự
trước mắt. 
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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.




