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Đóng cửa ngày giao dịch 14/3, VN-Index tăng 1,42 điểm (+0,3%), lên
474,6 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 46,37 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 710,75 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 1,9 triệu
đơn vị, trị giá 58 tỷ đồng. Lực mua tăng đã giúp số mã tăng giá nhiều
hơn hẳn số mã giảm giá (122 mã tăng so với 80 mã giảm). Đà tăng của
VN-Index chiều nay có sự giúp sức khá lớn từ nhóm VN30 khi nhóm
này có 15 mã tăng, nhiều hơn gấp 2 lần số mã giảm (7 mã), giúp VN30-
Index có mức tăng mạnh hơn so với VN-Index. Cụ thể, VN30-Index
tăng 3,21 điểm, tương đương tăng 0,59%, lên 546,15 điểm. Trong
phiên chiều, cổ phiếu gây ấn tượng là CTG khi bất ngờ được giao dịch
rất sôi động. Kết thúc ngày giao dịch, mã này được khớp tới hơn 5,2
triệu đơn vị, mức cao đột biến so với khối lượng khớp trung bình của
mã này. Tuy bị bán ra khá mạnh, nhưng do nhận được lực mua tốt nên
CTG không giảm quá sâu. Kết thúc phiên, CTG giảm 500 đồng (-
2,56%), xuống 19.000 đồng/cổ phiếu.
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SÀN HCM SÀN HN Bên HSX, Tính chung trong cả phiên, nhà đầu tư nước ngoài mua vào
69 mã, với tổng khối lượng gần 6,78 triệu đơn vị. nhà đầu tư nước
ngoài đã mua vào hơn 1,16 triệu cổ phiếu CTG. Bên HNX Khối ngoại
hôm nay mua vào hơn 2,53 triệu đơn vị (riêng VND 0,65 triệu đơn vị),
đồng thời bán ra gần 1,83 triệu đơn vị (riêng PVS là 1,49 triệu đơn vị).

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index cũng có mức tăng khá khi đóng cửa phiên chiều. Cụ thể,
HNX-Index tăng 0,38 điểm (+0,62%), lên 61,81 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 39,9 triệu đơn vị, tương đương giá trị 313,58 tỷ đồng.
Trong đó, giao dịch thỏa thuận 1,19 triệu đơn vị, trị giá hơn 33 tỷ đồng.
Trên sàn có 113 mã tăng, 22 mã giảm, 222 mã đứng giá. Đà tăng của
HNX-Index chiều nay có sự hỗ trợ rất lớn của nhóm HNX30 khi nhóm
này có tới 16 mã tăng, trong khi chỉ có 3 mã giảm. HNX30-Index cũng
có mức tăng khá mạnh 1,2 điểm, tương đương 1,02%, lên 118,91
điểm. SCR duy trì vị thế dẫn đầu về thanh khoản với hơn 7 triệu đơn vị,
PVX đứng thứ 2 với hơn 6,3 triệu đơn vị. SHB hôm nay lại có khối
lượng khớp khá khiêm tốn với hơn 4,7 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu chủ
chốt ngoại trừ VCG giảm tiếp 100 đồng xuống còn 12.500 đồng/cổ
phiếu, đa số các mã còn lại đã về trong sắc xanh, giúp phần đáng kể
nâng đỡ chỉ số: SCR tăng 200 đồng; BVS, KLS, PVX, VND đồng loạt
tăng 100 đồng, ACB và SHB đứng tham chiếu...

BÁN 7.455.460 1.828.664
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Thị trường xanh nhẹ cuối phiên sau 2 phiên điều chỉnh
liên tiếp. Tuy nhiên nhìn chung giao dịch vẫn khá giằng
co với tâm lý thận trọng bao trùm. Thanh khoản sụt giảm 
so với phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt hơn 700 tỷ
đồng. Đường MACD tiếp tục rút ngắn khoảng các với
đường tín hiệu. Đồng thời các chỉ báo RSI, MFI tiếp tục
vận động khá hẹp, tạm ngưng giảm. Momentum phục
hồi nhẹ lên ngưỡng 0 là tín hiệu tích cực. Dải Bollinger
tiếp tục co lại cho thấy xu thế giằng co vẫn còn tiếp diễn.
Đường giá bám sát và nằm phía trên đường SMA(5)
cho tín hiệu tích cực. 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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Tiếp tục phiên giao dịch giằng co và chưa cho xu hướng
rõ ràng của thị trường. HNX-Index xanh nhẹ cuối phiên
ghi được 0.38 điểm lên 61.81 điểm. Thanh khoản sụt
giảm với giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 300 tỷ đồng. Sau
khi chạm đường MA(20), HNX-Index đã có 2 phiên giảm
điểm liên tiếp, và phiên phục hồi nhẹ này vẫn giúp
đường giá bám phía trên đường SMA(5). Chỉ báo
MACD tiếp tục rút ngắn khoảng cách với đường tín hiệu,
cùng với đó các chỉ báo MFI và RSI chỉ vận động tăng
nhẹ cho thấy xu thế đi ngang vẫn là chiếm ưu thế. Trong
phiên giao dịch tới, diễn biến giằng co vẫn là chủ đạo,
ngưỡng hỗ trợ 60 điểm vẫn là ngưỡng hỗ trợ tốt cho thị
trường ở thời điểm hiện tại. 

65 điểm
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Trang 2

63 điểmYếuYếu 60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,5%, xuống 475,24 điểm, giảm ngày thứ 3 liên tiếp khi dữ liệu cuối
tuần trước cho thấy lạm phát của Trung Quốc tăng 3,2% trong tháng 2, mức tăng nhanh nhất 10 tháng. Ngoài
ra, Trung Quốc hiện đang có những động thái tiếp tục xiết chặt thị trường bất động sản. Tại Thượng Hải, các cổ
phiếu tăng trở lại 0,3% sau khi chạm mức đáy 2 tháng đầu phiên. Những lo ngại mới về chính sách thắt chặt
tiền tệ tăng lên khi ngân hàng trung ương nước này tuyên bố hôm nay rằng sẽ hút khoảng 2,9 tỷ USD khỏi thị
trường tiền tệ. Chứng khoán Úc giảm điểm sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Graeme Wheeler cam
kết giữ chi phí đi vay ở mức thấp kỷ lục cho đến năm sau. Hôm nay, Hạ viện đã phê duyệt Haruhiko Kuroda trở
thành Thống đốc BOJ, ông Kikuo Iwata và Hiroshi Nakaso là hai phó thống đốc. Hiện nay, Thủ tướng Shinzo
Abe cần có được các đề cử của Thượng viện thông qua cuộc bỏ phiếu ngày mai, nơi mà Đảng Dân chủ tự do
của ông chiếm đa số. 
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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

Thanh khoản là yếu tố quan trọng để xem xét xu hướng thị trường. Theo kinh nghiệm từ lần trước đó, sau giai
đoạn phục hồi mà giao dịch đi ngang kéo dài không phải là điều tốt cho xu hướng thị trường. Hoạt động bán
mạnh sẽ xảy ra khi người cầm cổ thiếu kiên nhẫn. Với diễn biến hiện tại, nhà đầu tư chưa nên vội tham gia lại
thị trường và nên hạn chế giao dịch.  

Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Giao dịch giằng co diễn ra trên cả 2
sàn với biên độ hẹp đã khiến thanh khoản sụt giảm đáng kể so với phiên trước đó. Giá trị khớp lệnh trên 2 sàn
chỉ đạt hơn 1000 tỷ đồng. Sắc xanh đã quay lại trên 2 sàn ở những phút cuối giúp nhà đầu tư kỳ vọng một phiên
giao dịch tích cực hơn vào cuối tuần. 

Không có nhiều điều để nói về phiên giao dịch hôm nay. Diễn biến đầu phiên có khá hơn nhờ nỗ lực đánh lên ở
nhóm cổ phiếu bất động sản như ITA, ITC, KBC…Tuy nhiên nhìn tổng thể thì giao dịch khá trầm lắng. Đóng góp
vào lực cầu cuối phiên giúp cả 2 chỉ số phục hồi phải kể đến hoạt động mua vào của khối ngoại. Trước thời hạn
điều chỉnh danh mục của FTSE Vietnam ETF, cổ phiếu GMD đã được bổ sung vào danh mục với lượng mua
ròng hơn 1 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 34.5 tỷ đồng, bên cạnh đó là cổ phiếu DPM, HAG, HPG, KDC…Hoạt động
bán ra cũng mạnh mẽ ở khối ngoại tập trung ở BVH, CTG bên hose và PVS bên HNX. Xu hướng thị trường ở
thời điểm hiện tại vẫn nằm trong kênh đi ngang, và chưa thể hiện rõ ràng thị trường trong trend tăng hay giảm.
Với dự báo CPI tháng 3 có thể tăng dưới 0.3% phản ánh lực cầu của nền kinh tế khá yếu, chưa có dấu hiệu rõ
ràng về khả năng kinh tế phục hồi trong tháng tiếp theo. Nếu thị trường tiếp tục đi ngang trong điều kiện không
thông tin hỗ trợ, khả năng thị trường bước vào giai đoạn sụt giảm là khá cao khi người cầm cổ thiếu kiên nhẫn
sẽ bán ra. Hiện tại cả 2 đường giá vẫn nằm dưới MA(20), cùng với lực cầu tiếp tục thận trọng thể hiện qua dải
Bollinger vẫn đi ngang trong nhiều phiên gần đây thì cần 1 lực cầu mạnh để có thể giúp 2 chỉ số bứt phá được
ngưỡng hiện tại.  Vn-index tiếp tục nhận ngưỡng hỗ trợ 460 điểm và HNX-Index nhận ngưỡng hỗ trợ 60 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
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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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