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Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index tăng 6,75 điểm (+1,42%),
lên 481,35 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,4 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 1.428,26 tỷ đồng. Trong đó, riêng đợt khớp lệnh xác định
giá đóng cửa đã có gần 30 triệu đơn vị được khớp, tương đương giá trị
hơn 600 tỷ đồng (tập trung chủ yếu vào CTG). Nếu không có sự đột
biến về giao dịch của CTG thì thanh khoản của thị trường trong phiên
hôm nay không cải thiện nhiều so với các phiên trong tuần. Kết thúc
phiên giao dịch, sàn HOSE có 145 mã tăng, 67 mã giảm, 76 mã đứng
giá và số còn lại không có giao dịch. Với sự giúp đỡ của lực cầu ngoại,
nhiều mã trong rổ VN30 tăng khá tốt trong phiên chiều, trong khi số mã
giảm giá đã được hạn chế bớt. Cụ thể, có 19 mã tăng, 7 mã giảm và 4
mã đứng giá. Kết thúc phiên, VN30-Index tăng 7,18 điểm (+1,31%), lên
553,33 điểm. 

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

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

6,744,700

62.06

TỔNG KL

MUA 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

20,031,800

Á

417.29

49,529,247

TỔNG QUAN GD NĐTNN

123

65

82

0.25

SÀN HCM SÀN HN Bên Hose, NĐTNN mua vào hơn 20 triệu CP và bán ra hơn 22 triệu CP.
CTG bị bán nhiều nhất với hơn 16 triệu cp, và GMD được mua nhiều
nhất với hơn 3.6 triệu cp. Bên sàn HNX khối ngoại mua vào 6.744.700
đơn vị. Trong đó, các mã được mua nhiều là PVX (2.537.800 đơn vị),
VCG (1.906.100 đơn vị). Trong khi đó, họ cũng bán ra, 4.637.700 cổ
phiếu, chủ yếu là thoái PVS với 3.855.700 cổ phiếu.

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Kết thúc phiên, HNX-Index tăng 0,25 điểm (+0,40%), lên 62,06 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị
417,3 tỷ đồng. Số mã tăng khi đóng cửa cũng chiếm ưu thế so với số
mã giảm (123 mã tăng so với 65 mã giảm). Các mã trong nhóm HNX30
cũng được kéo mạnh vào cuối phiên và chỉ còn LAS duy trì sắc đỏ khi
giảm 2.400 đồng/cổ phiếu, xuống 31.600 đồng/cổ phiếu, trong khi có tới
20 mã tăng và 9 mã đứng giá. Kết thúc phiên, HNX30-Index tăng 1,47
điểm (+1,23%), lên 120,37 điểm. Việc HNX phục hồi vào cuối phiên
cũng nhờ lực cầu lớn của khối ngoại khi khối này tập trung mua vào các 
mã bluechip trên HNX sau khi HOSE kết thúc phiên. Trong đó phải kể
đến là PVX, VCG, VND… Nhờ lực cầu ngoại, PVX đã vươn lên dẫn
đầu về thanh khoản trên HNX với gần 7,3 triệu cổ phiếu được khớp.
SCR cũng được khớp hơn 7,1 triệu cổ phiếu do lực cầu của nhà đầu tư
nội.

BÁN 22,910,580 1,828,664
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Một phiên giao dịch cuối tuần với nhiều cảm xúc ở
những phút cuối, nỗ lực nâng đỡ thị trường của khối
ngoại đã giúp Vn-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong
phiên, ghi được 6.75 điểm lên 481.35 điểm. Sức mua
giá cao ở những cổ phiếu trong nhóm Vn30 bất ngờ
tăng mạnh trong phiên ATC khiến không ít người phải
ngỡ ngàng. Thanh khoản phiên nay tăng khá, với giá trị
khớp lệnh trên sàn đạt hơn 1400 tỷ đồng. Đồ thị vẽ lên 1
cây nến xanh dài giúp đường giá nằm trên dải giữa của
Bollinger. Cùng với đó đường MACD đã bắt đầu cắt
đường tín hiệu và các chỉ số RSI, STO và MFI phục hồi
khá mở ra xu thế phục hồi cho thị trường. Tuy nhiên dải
Bollinger lại có dấu hiệu co lại cản đà hồi phục của thị
trường. Đánh giá đây là 1 phiên mà ETF cơ cấu danh
mục, và xu thế thị trường tạm thời vẫn trong kênh nằm
ngang. Phiên giao dịch tới, đường giá sẽ test lại ngưỡng
hỗ trợ 480 điểm với dự báo lực bán sẽ gia tăng.
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450 điểm

480 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
495 điểmMạnh 440 điểm

460 điểm

Mạnh

Yếu

Không nhận được sự hỗ trợ lực cầu khối ngoại, HNX-
Index chỉ tăng nhẹ 0.25 điểm lên 62.06 điểm. Lực cầu
tập trung chỉ ở một số mã trong phút cuối như SCR,
PVX, VCG…Thanh khoản trong 15 phút đóng cửa bằng
một nửa thanh khoản của toàn phiên. Giá trị giao dịch
phiên nay tăng so với phiên trước với giá trị khớp lệnh
đạt hơn 417 tỷ đồng. Biểu đồ kỹ thuật chưa cho xu thế
thị trường trong thời gian tới. Đường MACD tiếp tục đi
ngang, và cắt vào đường tín hiệu cho thấy dấu hiệu tích
cực của thị trường. Tuy nhiên một loạt các chỉ báo tiêp
tục vận động đi ngang, cùng với dải Bollinger vẫn co lại
cho thấy khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co với
ngưỡng hỗ trợ 60 điểm. Xu thế đi ngang vẫn hiệu hữu
với ngưỡng trên là dải giữa của Bollinger tại ngưỡng 63
điểm.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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63 điểmYếuYếu 60 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm sau khi Bộ Lao động nước này thông báo đơn xin trợ cấp thất nghiệp
giảm tuần thứ 3 liên tiếp. Chỉ số Dow Jones tăng 0,58%, tương đương 83,86 điểm, lên 14.539,14 điểm, duy trì
mức tăng 10 ngày liên tiếp. Chỉ số S&P 500 tăng 0,56%, lập kỷ lục mới 1.563,23 điểm, cao nhất kể từ tháng
10/2007. Chỉ số Nasdaq tăng 0,43%, đạt 3.258,93 điểm. Hôm qua 14/3, theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ
cấp thất nghiệp trong tuần này giảm 10.000 đơn xuống 332.000 đơn, thấp hơn con số dự báo 350.000 của
Reuters. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm. Giá sản xuất Mỹ tăng 0,7% trong tháng
2, cao nhất trong 5 tháng do giá xăng dầu tăng, theo Bộ Lao động Mỹ. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy áp
lực lạm phát gia tăng để buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 18/03/2013

Một phiên giao dịch cuối tuần sôi động và kịch tính. Nhà đầu tư không khỏi bất ngờ trong những phút cuối phiên
giao dịch ATC trên Hose. Hoạt động cơ cấu danh mục của ETF đã giúp thanh khoản trên sàn này tăng đáng kể
với giá trị khớp lệnh đạt hơn 1400 tỷ đồng trên Hose. Bên cạnh đó, Vn-index cũng bứt phá về chỉ số với mức
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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.

Trong điều kiện thiếu vắng thông tin vĩ mô hỗ trợ thị trường, cùng với thông tin CPI tháng 3 dự đoán tăng dưới
mức 0.1% cho thấy cầu thị trường tiếp tục yếu, theo đó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không
cải thiện. Kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp dự đoán là không khả quan. Với điều kiện hiện tại,
nhà đầu tư nên duy trì ở trạng thái hiện tại và nên hạn chế giao dịch.  

g ỷ g g
tăng 6.75 điểm lên 481.35 điểm. Giao dịch kém sôi động hơn, tuy nhiên HNX-Index cũng lấy lại được sắc xanh
trong ít phút đóng cửa, ghi được 0.25 điểm lên 62.06 điểm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, ngày để các quỹ ETF hoàn tất cơ cấu danh mục, thanh khoản thị trường đã
tăng vọt, chủ yếu do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện. Giá trị mua và bán đều lớn gấp gần 3 lần phiên trước.
CTG là cổ phiếu bị loại khỏi danh mục FTSE Vietnam Index và hôm nay bị bán ròng 16 triệu cổ phiếu, giá trị 305
tỷ đồng. Giao dịch CTG đạt 17,3 triệu cổ phiếu, lớn nhất từ trước đến nay. Ngược lại, khối ngoại mua ròng 3,4
triệu cổ phiếu GMD, giá trị 119 tỷ đồng. GMD là cổ phiếu duy nhất được bổ sung vào danh mục FTSE Vietnam
Index trong kỳ điều chỉnh quý I/2013. Phiên giao dịch hôm nay bên hose gia tăng cả về điểm số và thanh khoản
cùng với việc Vn-Index chinh phục ngưỡng 480 điểm phần nào đem đến kỳ vọng xu thế tăng điểm của thị
trường trong thời gian tới. Vn-Index kết thúc phiên bằng 1 cây nến dài và nằm trên dải giữa của Bollinger. HNX
giao dịch yếu hơn với xu thế đi ngang vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, thanh khoản trên Hose ở phiên nay đến từ
giao dịch của ETF là chủ yếu, và trong ít phút giao dịch hưng phấn đó, một phần nhà đầu tư trong nước đã bị lôi
cuốn vào, tuy nhiên nó vẫn chưa phản ánh được tâm lý chung của thị trường. Trong phiên giao dịch tuần tới, Vn-
index sẽ test lại ngưỡng 480 điểm, bên hose nhờ sự hỗ trợ ở nhóm cổ phiếu Vn30 khả năng chinh phục được
ngưỡng này là không khó. Tuy nhiên, ngưỡng 495 điểm là dải trên của Bollinger, cùng với xu hướng co lại của
dải này thì ngưỡng này vẫn là ngưỡng cản của đường giá ở thời điểm hiện tại. Xu thế tăng điểm của thị trường
chưa thực sự được xác nhận. 
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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.
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