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Với 101 mã tăng, trong khi có 107 mã giảm, chỉ số VN-Index đóng cửa
phiên giao dịch 20/3 ở mốc 491,26 điểm, tăng 1,8 điểm so với phiên
trước, tương ứng với mức tăng 0,37%. Tổng giá trị giao dịch của sàn
này trong phiên sáng đạt gần 757 tỷ đồng, tương ứng với 39 triệu đơn
vị cổ phiếu được giao dịch. Trong phiên này, có trên 4 triêu đơn vị cổ
phiếu được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị giao dịch đạt 171 tỷ
đồng. Trái ngược với diễn biến của chỉ số chung trên sàn này, chỉ số
VN30- Index lại giảm 2,34 điểm, rơi xuống mốc 554,83 điểm, do một số
cổ phiếu trong nhóm này quay đầu giảm điểm. Trong nhóm này, chỉ có
7 mã tăng điểm, trong khi có tới 16 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch
của cổ phiếu trong nhóm đạt trên 300 tỷ đồng, tương ứng với gần 11
triệu đơn vị được khớp lệnh. Dòng tiền tập trung vào một số mã cổ
phiếu thuộc nhóm ngành: tài chính, chế biến thực phẩm, bất động sản,
xây dựng. Cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất trên HOSE trong phiên
giao dịch là ITA (trên 2,7 triệu đơn vị); tiếp đến là VIP (với trên 1,9 triệu
đơn vị)

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Sàn HNX trong phiên chiều tiếp tục diễn biến lình xình, đóng cửa ở
mức 60,62 điểm, giảm nhẹ 0,23 điểm so với phiên trước. Tổng khối
lượng giao dịch phiên này chỉ đạt gần 32,6 triệu đơn vị, tương ứng với
tổng giá trị giao dịch 247 tỷ đồng. Trong phiên này, trên HNX, có 82 mã
tăng điểm, trong khi có 110 mã giảm. Nhóm HNX-30 có gần 23,9 triệu
đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch
186,52 tỷ đồng. Trong nhóm này, chỉ có 6 mã tăng điểm, trong khi có tới 
18 mã giảm. Cổ phiếu SHB phiên này đi ngang, giao dịch ở mức 6.700
đồng/CP, tổng khối lượng giao dịch đạt gần 6,93 triệu đơn vị, thanh
khoản dẫn đầu toàn thị trường. SCR giảm 200 đồng/CP, giao dịch bình
quân đạt 8.200 đồng/CP, với trên 5,85 triệu cổ phiếu được giao dịch.
PVX giảm nhẹ 100 đồng/CP, giao dịch bình quân ở mức 5.500
đồng/CP, tổng khối lượng giao dịch đạt trên 4,25 triệu đơn vị. Dòng tiền
vẫn tập trung vào các mã cổ phiểu ở nhóm ngân hàng - chứng khoán;
bất động sản.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

ị)

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, NĐTNN đã mua ròng ở trên 80 mã cổ phiếu, trong đó, mua
nhiều ở những mã thuộc nhóm ngành tài chính- ngân hàng (BVH, CTG,
VCB) và một số cổ phiếu họ Dầu khí như DPM, GAS, PET, PVD. Bên
HNX khối ngoại mua vào hơn 1 triệu đơn vị, bán ra hơn 700 nghìn đơn
vị, mua tập trung vào PVS và VCG, bán tập trung chủ yếu DBC, KLS và
VND.
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Tiếp tục một phiên giao dịch ảm đạm với thanh khoản
sụt giảm. Vn-Index đóng cửa với sắc xanh nhẹ ghi được
1.8 điểm lên 491.26 điểm. Bên mua tiếp tục duy trì trạng
thái thận trọng với khối lượng đạt gần 39 triệu đơn vị,
tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 750 tỷ đồng. Diễn
biến giao dịch trầm lắng trong suốt cả phiên giao dịch và
không có lấy một biến động lớn nào. Nhóm cổ phiếu vốn
hóa lớn phân hóa mạnh, tăng giảm xem kẽ. Đường
MACD tiếp tục đi ngang cùng đường tín hiệu cho xu thế
đi ngang vẫn hiện hữu, bên cạnh đó một loạt các chỉ
báo RSI, MFI và Momentum vận động khá hẹp. Dải
Bollinger không có xu hướng tiếp tục mở ra. Ngưỡng
500 điểm tương đương với dải trên của Bollinger tiếp
tục là rào cản với thị trường ở thời điểm hiện tại. Phiên
giao dịch tới, đường giá tiếp tục vận động quanh
ngưỡng 490 điểm với biên độ hẹp. 

THỨ NĂM

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
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Nỗ lực phục hồi bất thành, HNX-Index để mất 0.23 điểm
xuống 60.62 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm cùng
tâm lý thận trọng bao trùm. Giá trị giao dịch toàn phiên
chỉ đạt 247.21 tỷ đồng. Đặc biệt nhóm cổ phiếu dẫn dắt
như SCR, VCG, PVX đều giảm điểm với mức độ dao
động lớn hơn mọi khi. Diễn biến trên sàn này phần nào
cho thấy sự mất kiên nhẫn ở một bộ phận người cầm
cổ. Đường giá tiếp tục hướng xuống dải dưới của
Bollinger ở mức 60 điểm. Dải Bollinger tiếp tục co lại
cùng với các chỉ báo MACD đi ngang, và vận động hẹp
ở các chỉ báo như RSI, MFI tiếp tục ủng hộ xu thế giằng
co của thị trường. Trong phiên 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.
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Cả 2 sàn tiếp tục một phiên giằng co trong biên độ hẹp cùng thanh khoản sụt giảm thể hiện sự thận trọng của
nhà đầu tư Vn-Index đóng cửa ở sắc xanh tăng nhẹ lên 491 26 điểm Nỗ lực hồi phục bất thành HNX-Index

THỨ NĂM

28/3/2013

Cổ phiếu Châu Á tăng sau khi giá nhà của Mỹ tăng mạnh nhất kể từ năm 2006 và các đơn đặt hàng cho hàng
hóa lâu bền đã vượt dự báo. Chỉ số MSCI tăng 0.4% lên 136.12 điểm, với 2 cổ phiếu tăng là có 1 cổ phiếu giảm.
Trong khi đó Topix tăng thêm 0.2% lên 1,046.47 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0.5% khi chỉ số niềm tin
tiêu dùng tháng này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2012. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kong cũng
tăng 0.7%, Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc cũng ghi thêm được 0.2%, trong khi Straits Times
Index của Singapore cũng ghi được 0.8%. Các ngân hàng Trung Quốc thông báo giảm tỷ lệ nợ xấu năm 2012
trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thấp nhất 13 năm. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc đã
can thiệp ngăn tình trạng vỡ nợ tại một số doanh nghiệp vay tiền ngân hàng. Trong khi, Yên giảm so với các tiền
tệ chính khi các nhà đầu tư kỳ vọng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) công bố gói kích thích
kinh tế mới.
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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.

nhà đầu tư. Vn Index đóng cửa ở sắc xanh, tăng nhẹ lên 491.26 điểm. Nỗ lực hồi phục bất thành, HNX Index
tuy giữ được ngưỡng 60 điểm, nhưng vẫn giảm nhẹ xuống 60.62 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.

Diễn biến ở phiên nay không có biến động nào đáng kể. Tâm lý vẫn tiếp tục giằng co, áp lực bán mạnh vào
phiên sáng cũng được một lượng cầu ở giá thấp chờ đợi phần nào giúp thị trường phục hồi nhẹ trong buổi
sáng. Tuy nhiên, lực cầu ở vùng giá xanh và tham chiếu khá yếu đã khiến cả 2 sàn nhanh chóng quay lại sắc
đỏ. Vẫn kịch bản giằng co cung cầu như vậy, người bán không muốn bán giá thấp, người mua không muốn
mua giá cao và cung cầu vẫn khá cân bằng, chưa phân thắng bại. Điểm khá xấu ở phiên nay thể hiện bên sàn
HNX với các mã dẫn dắt như SCR, PVX, VCG có mức giảm khá ở nhịp giảm trong phiên phần nào cho thấy
một bộ phần nhà đầu tư đã mất kiên nhẫn. Tuy nhiên điểm tích cực ở chỗ phiên giao dịch hôm nay vẫn cho thấy
có một lượng cầu luôn chờ sẵn ở vùng giá thấp, phần nào giảm bớt lo ngại khả năng sớm sụt giảm của thị
trường. Tuy nhiên, giao dịch lình xình khá lâu là điều không tốt khi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá thận trọng, cùng
với sự kiên nhẫn sẽ giảm dần của người cầm cổ. 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. 

Giao dịch những phiên gần đây cho thấy yếu tố tâm lý tiếp tục là rào cản với thị trường. Cùng với việc các thông
tin hỗ trợ cũng không giúp giải tỏa tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. 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.

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
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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.




