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Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, chỉ số VN-Index giảm 2,22 điểm (-
0,46%), xuống 479,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 48,47 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 772,62 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 2,1 triệu đơn vị, trị giá 110,81 tỷ đồng (chủ yếu là giao dịch
thỏa thuận của VIC, đạt 80 tỷ đồng). Toàn sàn có 90 mã tăng, 124 mã
giảm và 76 mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 10 mã tăng giá, 15 mã
giảm và 5 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index giảm 4,61 điểm (-0,83%),
xuống 548,72 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoài CTG lấy lại đà
tăng sau 1 tuần các quỹ ETF cơ cấu lại danh mục đầu tư, còn lại hầu
hết các mã đều giảm điểm hoặc giao dịch quanh mốc tham chiếu. Cụ
thể, VCB giảm 300 đồng/cp; MBB, STB, EIB đều giao dịch quanh mốc
tham chiếu.
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Trên sàn HNX, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, chỉ số HNX-Index
giảm 0,8 điểm (-1,29%), xuống 61,26 điểm. Tổng khối lượng giao dịch
đạt 39 triệu đơn vị, tương đương trị giá 311,67 tỷ đồng. Trong đó, giao
dịch thỏa thuận đạt 1,8 triệu cổ phiếu, trị giá 32,69 tỷ đồng. Trong nhóm
HNX30, có 2 mã tăng, 23 mã giảm giá và 4 đứng giá, chỉ số HNX30-
Index giảm 2,48 điểm (-2,06%) xuống 117,9 điểm. Hai mã tăng điểm
trong nhóm HNX30 là TH1 và NTP, trong đó TH1 tăng trần. SHB, SCR,
PVX vẫn là 3 mã có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn HNX với
khối lượng khớp được lần lượt là 7,2 triệu; 6,5 triệu và 5 triệu đơn vị.
PVS tiếp tục chịu áp lực bán mạnh của khối ngoại, tiếp đà giảm với
mức giảm 200 đồng/cp, hiện đang giao dịch tại mức giá 14.400
đồng/cp.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Tại sàn Hose, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 80 mã với tổng khối
lượng đạt 4 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
KBC với khối lượng đạt 781.640 đơn vị. Trên sàn HNX, khối ngoại mua
vào 38 mã với khối lượng đạt 888.800 đơn vị, trong đó họ mua vào
nhiều nhất là PVS đạt 395.200 đơn vị. Đồng thời bán ra 17 mã với khối
lượng 225.700 cổ phiếu. SCR là cổ phiếu bị khối ngoại bán ra mạnh
nhất với 118 400 đơn vị
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nhất với 118.400 đơn vị.BÁN 3,765,398 225,700



Một phiên giao dịch khá ảm đạm sau phiên sôi động vào
cuối tuần trước. Thị trường sụt giảm cả thanh khoản và
chỉ số. Đóng cửa Vn-Index để mất 2.22 điểm xuống
479.13 điểm. Giá trị giao dịch phiên nay chỉ đạt hơn 800
tỷ đồng. Đồ thị vẽ lên 1 cây nến đỏ nhỏ giúp đường giá
vẫn 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. 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.

THỨ BA

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

19/03/2013

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

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  

ế

Trung bình

ế

Yếu

ể

517 điểm

Mạnh

Trung bình 57 điểm Trung bình

55 điểm

ể

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

67 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Một phiên giao dịch mờ nhạt với lực cầu tiếp tục duy trì
trạng thái thận trọng, đóng cửa HNX-Index để mất 0.8
điểm xuống 61.26 điểm. Thanh khoản sụt giảm đáng kể
so với phiên trước, giá trị giao dịch cả phiên đạt hơn 246
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.

65 điểm
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63 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Nỗ lực bám trụ ngưỡng 480 điểm đã không thành công. Không nhận được sự hỗ trợ lực cầu của khối ngoại,
tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng đã khiến thanh khoản trên 2 sàn sụt giảm khá Giá trị giao dịch toàn phiên

THỨ BA

19/03/2013

Hôm nay, chứng khoán châu Á giảm điểm trên khắp các thị trường, giảm mạnh nhất 8 tháng do một đợt bán
tháo lớn sau quyết định của khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) buộc những người gửi tiền tại đảo
quốc Síp góp phần vào gói cứu trợ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lây lan trên khắp khu vực. Chỉ số MSCI
châu Á Thái Bình Dương giảm 1,8% xuống 134,2 điểm chiều nay tại Tokyo, giảm mạnh nhất kể từ tháng 7. Chỉ
số Hang Seng Hồng Kông và Nikkei Nhật Bản dẫn đầu giảm điểm với hơn 2%, chỉ số cơ bản của Australia giảm
xuống thấp nhất 2 tuần, trong khi chỉ số Kospi Hàn Quốc chạm đáy mới một tháng. Quyết định yêu cầu đánh
thuế tiền gửi tiết kiệm của eurozone để đổi lấy cứu trợ tài chính đánh dấu một thay đổi căn bản so với các gói
cứu trợ tài chính trước đây của eurozone. Đề xuất bất thường gây bất ổn trên thị trường tiền tệ và hàng hóa,
khiến giá dầu Brent giảm hơn 1 USD khi giao dịch tại châu Á, đồng euro xuống thấp nhất trong năm 2013 và
đồng yên chạm mức cao nhất 1 tuần so với USD.
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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.

tâm lý nhà đầu tư tiếp tục thận trọng đã khiến thanh khoản trên 2 sàn sụt giảm khá. Giá trị giao dịch toàn phiên
trên 2 sàn chỉ đạt hơn 1000 tỷ đồng. Cùng với đó là sắc đỏ bao trùm cả thị trường đến cuối phiên. 

Trang 3

Sự phục hồi khá tốt trên sàn Hose ở cuối phiên trước đã không tạo tâm lý tích cực cho phiên nay khi ngưỡng
kháng cự trước mắt vẫn là rào cản khá lớn cho thị trường. Hiện tượng suy sụp khá nhanh trong những phút
cuối sau phần lớn thời gian cầm cự yếu ớt tiếp tục thể hiện tâm lý thận trọng, có phần bất ổn của nhà đầu tư. Áp
lực bán không thực sự lớn và chủ yếu treo ở vùng giá cao, tuy nhiên do lực cầu phiên nay tiếp tục duy trì khá
yếu ở vùng giá thấp khiến cung mất kiên nhẫn. Nhìn nhận vài phiên tăng điểm gần đây phần nào e ngại là hồi
phục kỹ thuật sau chuỗi ngày giảm điểm. Xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại vẫn nằm trong kênh đi
ngang thể hiện qua dải Bollinger tiếp tục co lại. Hiện tại cả 2 đường giá vẫn nằm dưới MA(20), cùng với lực cầu
tiếp tục thận trọng nhiều phiên gần đây thì cần 1 lực cầu mạnh để có thể giúp 2 chỉ số bứt phá được ngưỡng
kháng cự hiện tại. Ngưỡng hỗ trợ hiện tại với Vn-index là 470 điểm và HNX-Index là 60 điểm. 

Giao dịch chưa thực sự tích cực nhưng tạm thời ngưỡng hỗ trợ hiện tại đã giúp thị trường tạm ngưng đà giảm,
tuy nhiên thanh khoản tiếp tục sụt giảm là điều đáng lo ngại. Với ngưỡng kháng cự trước mắt cùng lực cầu sụt
giảm thì lo ngại về sự mất kiên nhẫn từ bên cầm cổ sẽ khiến thị trường khó giữ được ngưỡng hiện tại. Vì vậy,
nhà đầu tư chưa nên vội tham gia lại thị trường và nên hạn chế giao dịch.  

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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