
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

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3, chỉ số VN-Index giảm 0,59 điểm (-
0,12%), xuống 490,67 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 44 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 828,59 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng,
137 mã giảm và 73 mã đứng giá. Giao dịch thỏa thuận đạt 6,3 triệu đơn
vị, tổng giá trị đạt 241,52 tỷ đồng. Riêng GAS thỏa thuận 1 triệu cổ
phiếu với giá 50.000 đồng/CP, tổng giá trị giao dịch là 50 tỷ đồng và
HAG thỏa thuận 1,9 triệu cổ phiếu với giá 25.900 đồng/CP, tổng giá trị
tương ứng là 49,21 tỷ đồng. Trong nhóm VN30, có 5 mã tăng giá, 19
mã giảm và 6 mã đứng giá, chỉ số VN30-Index giảm 2,91 điểm (-
0,52%), xuống 551,92 điểm. Trong nhóm những cổ phiếu có giá trị vốn
hóa lớn, GAS và VNM vẫn giữ được đà tăng 1.000 và 2.000 đồng/cp
nhưng không đỡ được đà giảm của toàn thị trường. GMD kết thúc
phiên giao dịch cũng giảm 1.500 đồng/cp, tạm đứng giá 37.900 đồng/cp
với khối lượng khớp được đạt 1,3 triệu đơn vị.
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Trên sàn HNX, giao dịch không khác nhiều với phiên sáng nay, HNX-
Index vẫn duy trì đà giảm điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, toàn sàn
HNX có 115 mã giảm giá, 80 mã tăng giá và 203 mã đứng giá, HNX-
Index giảm 0,31 điểm (-0,51%) tạm đứng ở mức 60,31 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 36,72 triệu đơn vị với tổng giá trị 277,51 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận đạt khối lượng trên 1,99 triệu đơn vị với tổng giá
trị 37,52 tỷ đồng. Riêng SHB thỏa thuận hơn 1,41 triệu đơn vị, trong đó
1,39 triệu đơn vị thỏa thuận ở mức giá 6.900 đồng/CP, tổng giá trị đạt
9,74 tỷ đồng. Với 2 mã tăng giá, 4 mã đứng giá và 22 mã giảm giá,
HNX30 giảm 1,31 điểm (-1,14%) tạm đứng mức 113,99 điểm. Tổng
khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu này đạt 26,91 triệu đơn vị với
tổng giá trị 210,35 tỷ đồng. SHB là cổ phiếu thanh khoản tốt nhất trên thị
trường với tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 9,7 triệu đơn vị, gần
bằng tổng khối lượng khớp lệnh ở 2 phiên giao dịch trước đó. Tiếp đó
là SCR khớp lệnh 4,12 triệu đơn vị và PVX đạt 3,77 triệu đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 58 mã với tổng khối lượng
4,273,830 đơn vị và bán ra 2,181,490 đơn vị. Trong khi đó, trên sàn
HNX họ mua vào 24 mã với tổng khối lượng 662.700 đơn vị và bán ra
19 mã với tổng khối lượng 432.650 đơn vị. Trong đó khối ngoại mua
vào hơn 1.36 triệu đơn vị GAS.
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BÁN 2,181,490 432,650



Tiếp tục một phiên giao dịch không mấy tích cực và biến
động khá hẹp. Đóng cửa Vn-Index để mất 0.59 điểm
xuống 490.67 điểm. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên
trước với giá trị giao dịch đạt gần 900 tỷ đồng. Đường
giá tiếp tục bám sát dải trên của Bollinger. Các chỉ báo
kỹ thuật chưa cho tín hiệu tích cực khi MACD tiếp tục đi
ngang, cùng với đó RSI và MFI cũng tiếp tục vận động
hẹp. Dải Bollinger có mở rộng ra, tuy nhiên tốc độ mở
rộng khá hẹp. Chưa có tín hiệu nào cho xu thế hồi phục,
thị trường tiếp tục thận trọng trong kênh hẹp. Dự báo
phiên giao dịch tới, Vn-Index vẫn dao động quanh
ngưỡng 490 điểm. 

THỨ SÁU

BIỂU ĐỒ VN-INDEX

29/03/2013

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  

Trung bình

Yếu

517 điểm

Mạnh

Trung bình 57 điểm Trung bình

55 điểm

VN
-IN

D
EX

H
N

X-
IN

D
EX

Trung bình

67 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Giảm điểm phiên thứ 3 liên tiếp, HNX-Index để mất 0.31
điểm xuống còn 60.31 điểm. Giao dịch vẫn khá ảm đạm
với tâm lý thận trọng bao trùm, giá trị giao dịch chỉ đạt
chưa đến 280 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín
hiệu đi ngang khi MACD vẫn bám sát đường tín hiệu.
Bên cạnh đó các chỉ báo RSI, MFI và Momentum vận
động khá hẹp. Dải Bollinger cũng tiếp tục co hẹp lại với
cận dưới là ngưỡng 60 điểm và cận trên là ngưỡng 63
điểm. Xu thế đi ngang vẫn hiện hữu. Tạm thời xu thế đi
ngang vẫn được tiếp diễn trong các phiên tới. Nếu cầu
tiếp tục duy trì ở mức thấp như hiện tại thì khả năng sụt
giảm sẽ xảy ra.

65 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Kịch bản đi ngang vẫn tiếp diễn, Vn-Index đóng cửa để mất 0.59 điểm xuống 490.67 điểm. Diễn biến tương tự,
HNX-Index cũng để mất 0 31 điểm xuống 60 31 điểm Thanh khoản có tăng nhẹ so với phiên trước nhưng

THỨ SÁU

29/03/2013

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,60%, xuống 135,26 điểm khi các nhà đầu tư lo ngại khủng hoảng
eurozone ngày càng tồi tệ. Thị trường tài chính châu Âu đang bị đè nặng bởi cuộc khủng hoảng tài chính tại Síp
và bất ổn chính trị tại Italia. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm mạnh khi Bộ Tài chính nước này cho biết các nhà
đầu tư nước ngoài bán ròng 267,6 tỷ yên cổ phiếu Nhật Bản tuần trước. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm ít hơn
so với các thị trường khác khi số liệu cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai nước này tăng trong tháng 2. Chứng
khoán Hồng Kông và Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh khi các nhà quản lý ngân hàng của Trung Quốc công bố
quy định kiểm soát mới đối với các sản phẩm quản lý tài sản để giảm thiểu rủi ro. Hội đồng Nhà nước Trung
Quốc hôm qua cho biết sẽ thực hiện các biện pháp để nới lỏng kiểm soát của nhà nước đối với lãi suất và đồng
nhân dân tệ. Shanghai Composite giảm gần 3% xuống thấp nhất 1 tuần.
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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.

HNX Index cũng để mất 0.31 điểm xuống 60.31 điểm. Thanh khoản có tăng nhẹ so với phiên trước nhưng
không đáng kể.

Tâm lý thận trọng tiếp tục dẫn dắt và chi phối các hoạt động mua, bán trên thị trường. Diễn biến giao dịch phiên
này nhiều giằng co và biên độ dao động khá hẹp. Hoạt động mua bán đều cầm chừng. Áp lực bán chỉ tập trung
ở vùng giá cao và không thực sự lớn. Nguyên do giảm điểm là do sụt giảm cầu và lực bán quyết liệt từ người
cầm cổ thiếu kiên nhẫn. Đặc biệt ở phiên giao dịch hôm nay đón nhận thông tin PVX tăng lỗ sau kiểm toán đã
khiến nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh, một phần nữa nhóm cổ phiếu này luôn có tác động ảnh hưởng
đến thị trường là khá lớn. Đây là một yếu tố cho thấy khả năng thị trường có cơ hội phục hồi là khá thấp khi
thông tin hỗ trợ không xuất hiện. Bên sàn HNX giao dịch tiêu cực hơn khi tập trung nhóm cổ phiếu đầu cơ, tuy
bên hose đỡ tiêu cực nhờ tập trung nhiều cổ phiếu cơ bản tốt và kết quả kinh doanh ở các quý trước khả quan,
tuy nhiên theo dõi ở nhiêu phiên gần đây có thể thấy lực đỡ đến từ nhóm cổ phiếu lớn đã dần dần cạn kiệt. Khi
không còn được nâng đỡ nhờ nhóm cổ phiếu này cùng với tâm lý thận trọng bao trùm, liệu có xảy ra đợt sụt
giảm tiếp theo hay không. 

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho xu thế đi ngang hiện hữu, cơ hội thị trường phục hồi là khá thấp . Thông tin tích
cực cũng không đủ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Với diễn biến hiện tại, chưa đủ cơ sở để tham gia lại thị
trường, nhà đầu tư vẫn nên đứng ngoài thị trường quan sát.

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

Trang 3

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.




