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Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/3, chỉ số VN-Index giảm 1,8 điểm (-
0,37%) xuống 489,99 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 54,55
triệu đơn vị, tổng giá trị trên 992 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đạt 4,76 triệu đơn vị, tổng giá trị 155,56 tỷ đồng. Tuy hầu hết các mã
bluechip đều quay đầu giảm điểm nhưng MSN và VNM vẫn giữ được
mức tăng khá tốt khi đóng xử phiên giao dịch, 2 cổ phiếu này cùng tăng
2.000 đồng/CP. Với 22 mã giảm giá, 1 mã đứng giá và 2 mã tăng giá,
chốt phiên giao dịch hôm nay, VN30-Index giảm 4,55 điểm (-0,81%)
xuống 554,84 điểm. Top 5 cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên HOSE
gồm ITA (3,44 triệu đơn vị), CTG (2,93 triệu đơn vị), REE (1,95 triệu
đơn vị), SAM (1,49 triệu đơn vị), HQC (1,44 triệu đơn vị).

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN GD NĐTNN

68

138

67
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SÀN HCM SÀN HN Tại sàn Hose, NĐTNN hôm nay mua vào 96 mã, với tổng khối lượng
3.621.270 đơn vị, trong đó họ mua vào nhiều nhất cổ phiếu PET
(403.850 đơn vị) và PHR (347.100 đơn vị). Trên sàn HNX, NĐTNN mua
vào 38 mã với tổng khối lượng 1.253.600 cổ phiếu, trong đó họ mua
vào nhiều nhất là PVS với 476.700 cổ phiếu. Bên cạnh đó, họ bán ra 17
mã với tổng khối lượng 789.000 cổ phiếu và mã cũng được bán ra
nhiều nhất PVS với 325 000 cổ phiếu

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Trên sàn HNX, sắc đỏ vẫn chiếm chủ đạo và chỉ số HNX-Index tiếp tục
nới rộng mức giảm điểm khi các mã lớn như PVX, SCR, SHB, VCG
đều giảm mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, HNX-Index giảm 0,56 điểm (-
0,91%) xuống 60,93 điểm với tổng khối lượng giao dịch đạt gần 40,89
triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 317 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch
thỏa thuận đạt 1.023.879 đơn vị, tổng giá trị 27,48 tỷ đồng. Với 23 mã
giảm giá, 4 mã đứng giá và 3 mã không giao dịch, kết thúc phiên,
HNX30-Index giảm 1,31 điểm (-1,11%) xuống 116,63 điểm. Khối lượng
khớp lệnh lớn nhất sàn HNX thuộc về cổ phiếu SHB với khối lượng
khớp trên 6,8 triệu đơn vị. Đóng cửa phiên giao dịch SHB giảm 100
đồng xuống 6.800 đồng/CP với dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu và dư bán
hơn 6,5 triệu cổ phiếu.

BÁN 5.891.850 789.000
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nhiều nhất PVS với 325.000 cổ phiếu. 
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Sau phiên nằm ngoài dải Bollinger, đường giá đã quay
trở lại trong dải với nỗ lực tăng điểm của các mã lớn
như GAS, MSN, VNM cũng không giúp chỉ số giữ được
sắc xanh khi hàng loạt nhóm cổ phiếu Bluechips đều
giảm điểm. Giao dịch vẫn trong trạng thái thận trọng là
chủ yếu. Khi mà STO vẫn đang nằm trong vùng quá
mua thì áp lực điều chỉnh sẽ còn xảy ra. Đường MACD
bắt đầu cắt lên trên đường tín hiệu là điểm tích cực.
Đồng thời các chỉ báo RSI, MFI tiếp tục vận động khá
hẹp. Phiên giao dịch hôm nay có lúc đường giá đã tiếp
cận ngưỡng 500 điểm, tuy nhiên ngay sau đó áp lực bán
khiến chỉ số này giảm hơn 10 điểm có thể cho thấy
ngưỡng cản khá lớn vẫn đang trước mắt và với chỉ báo
hiện tại thì chưa có cơ sở cho khả năng vượt đỉnh thành
công của Vn-Index. 
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Thị trường giằng co theo xu hướng đuối dần về cuối
phiên, đóng cửa với sắc đỏ, HNX-Index-Index để mất
0.56 điểm xuống 60.93 điểm. Thanh khoản chưa được
cải thiện, giá trị giao dịch đạt hơn 317 tỷ đồng. Dải giữa
của Bollinger tương đương với ngưỡng 63 điểm vẫn là
ngưỡng cản khó khăn với đường giá. 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. Dải
Bollinger tiếp tục co hẹp lại ủng hộ xu thế đi ngang hiện
tại của thị trường. Trong phiên giao dịch tuần tới, diễn
biến giằng co vẫn là chủ đạo, 60 điểm vẫn là ngưỡng hỗ
trợ tốt cho thị trường ở thời điểm hiện tại.

65 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
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63 điểmYếuYếu 59 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI Asia Pacific Index đã mất 0.6% xuống 134.4 điểm, chỉ số này giảm 1.6% so với đầu tuần do lo ngại
về khả năng sụp đổ hệ thống ngân hàng Síp và các báo cáo cho thấy sự suy giảm sản xuất ở Châu Âu vẫn
đang tiếp diễn. Chỉ số MSCI tăng 13% từ giữa tháng 11 do nhà đầu tư đặt niềm tin vào sự thay đổi lãnh đạo ở
Nhật bản với chính sách nới lỏng tiền tệ ở nước này. Chỉ số Nikkei 225 để mất 2.4%, giảm từ mức cao nhất kể
từ tháng 9 năm 2008. Đồng yên tăng giá trở lại sau khi ông Haruhiko Kuroda đã không đưa ra bất cứ khả năng
kích thích kinh tế ngay lập tức trong buổi họp báo cáo đầu tiên của ông. Chỉ số Taiex của Đài Loan mất 0,2% và
chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt 0,1%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,5%, trong khi Shanghai
Composite của Trung Quốc tăng 0,2%. Australia S & P / ASX 200 Index (AS51) tăng thêm 0,2%. Khối lượng
giao dịch ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia ở mức thấp nhất 30% dưới mức trung bình 30 ngày trong ngày
giao dịch hôm nay. 

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 25/03/2013

Vẫn kịch bản nâng đỡ cổ phiếu lớn để kéo chỉ số, tuy nhiên áp lực bán mạnh ở vùng đỉnh vẫn là lực cản cho thị
trường Khi mà trong phiên có lúc Vn-Index đạt 500 điểm nhưng ngay sau đó chỉ số này đã giảm hơn 10 điểm
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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

h đí h h khả Cô Chứ kh á Đô N Á khô hị á h hiệ ới bấ kỳ ế đị h h bá khi khá h hà ử d á hô i ê

Giao dịch những phiên gần đây cho thấy yếu tố tâm lý tiếp tục là rào cản với thị trường. Cùng với việc thiếu vắng
thông tin vĩ mô hỗ trợ thị trường thì để thị trường tiếp tục phục hồi là khó khăn. Khả năng xu thế giảm điểm sẽ
quay lại. Ngưỡng khá tốt với Vn-Index vẫn là ngưỡng 460 điểm là dải dưới của Bollinger, và với HNX-Index là
ngưỡng 60 điểm. Nhà đầu tư tiếp tục duy trì trạng thái danh mục hiện tại. 

trường. Khi mà trong phiên có lúc Vn Index đạt 500 điểm, nhưng ngay sau đó chỉ số này đã giảm hơn 10 điểm
xuống dưới 490 điểm. Diễn biến tiêu cực bên HNX cùng với thanh khoản vẫn sụt giảm cho thấy khả năng thị
trường đi vào giai đoạn sụt giảm nếu cầu tiếp tục không được cải thiện. 

Trong nhiều phiên đổ lại đây, tình trạng giao dịch xanh vỏ đỏ lòng diễn ra khiến tâm lý nhà đầu không thể kiên
nhẫn. Mặc dù trong phiên nỗ lực đánh lên ở nhóm cổ phiếu GAS, MSN, VIC..đã không thể giúp thị trường giữ
được sắc xanh tới cuối phiên. Áp lực bán tăng lên đột biến ở phiên buổi chiều là kết quả của điểm rơi tâm lý khi
nhà đầu tư đồng loạt muốn thoát ra, không phải ở các mã trụ được đẩy giá lên, mà ở các cổ phiếu lớn khác
đang èo uột, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hoạt động này đã làm ảnh hưởng đến các mã trụ, vốn đã
khá yếu từ cuối phiên sáng. Có vẻ niềm tin về khả năng vượt đỉnh của thị trường là khá thấp, nên hầu hết nhà
đầu tư lựa chọn giải pháp an toàn là thoát khỏi thị trường. Tuy lực cầu bắt đáy ở cuối phiên giúp cả 2 chỉ số
đóng cửa không phải ở mức điểm thấp trong phiên và cho thấy lòng tham vẫn còn và dòng vốn đầu cơ chỉ lựa
thời điểm hợp lý để mua vào, đặc biệt là diễn biến cuối phiên trên sàn HNX, nhưng diễn biến hiện tại cho thấy
tâm lý nhà đầu tư vẫn như “ chim sợ cành cong” và yếu tố thanh khoản cho thấy chưa có cơ sở thị trường có sự
phục hồi. Những lo ngại về khả năng thị trường quay lại giai đoạn sụt giảm vẫn còn trước mắt. Tuy nhiên yếu tố
kỹ thuật vẫn cho thấy xu thế đi ngang vẫn hiện hữu. 

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 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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