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Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/4, chỉ số VN-Index tăng 14,77 điểm
(+3,01%), lên 505,81 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 53,5 triệu
đơn vị, tương đương giá trị 1.080,33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa
thuận đạt 8,27 triệu đơn vị, trị giá 362,31 tỷ đồng (GAS và VIC là những
mã có giao dịch thỏa thuận lớn, đạt giá trị 84,25 và 130 tỷ đồng). Toàn
sàn có 170 mã tăng (trong đó có 35 mã tăng trần), 51 mã giảm và 66
mã đứng giá. Trong nhóm VN30, có 26 mã tăng giá, 2 mã giảm và 2
mã đứng giá, chỉ số VN30-Index tăng 14,7 điểm (+2,66%), lên 566,98
điểm. Kết thúc phiên giao dịch ghi nhận sự tăng trần nhiều cổ phiếu
trong nhóm VN30. Hai mã giảm điểm duy nhất trong nhóm VN30 là
SBT và GMD. Những mã có khối lượng giao dịch lớn trên HOSE có
DRC (1,9 triệu); KBC (1,7 triệu); HPG (1,5 triệu)…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

3,727,970

Á

322.24

42,323,673

TỔNG QUAN GD NĐTNN

174

60

46

1.26

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 78 mã với tổng khối
lượng đạt 3,2 triệu đơn vị. Trong đó họ mua vào nhiều nhất là cổ phiếu
HPG với khối lượng đạt 423.360 đơn vị. Bên sàn HNX, Khối ngoại mua
vào 29 mã với khối lượng đạt 785.150 đơn vị, trong đó họ mua vào
nhiều nhất là PVS đạt 252.450 đơn vị. Đồng thời bán ra 19 mã với khối
lượng 740.550 cổ phiếu. 

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

Sàn HNX kết thúc phiên giao dịch, chỉ số HNX-Index tăng 1,26 điểm
(+2,09%), lên 61,51 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 42,3 triệu đơn
vị, tương đương trị giá 322,24 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận
đạt 1 triệu cổ phiếu, trị giá 7,06 tỷ đồng. Trong nhóm HNX30, có 24 mã
tăng (trong đó có 2 mã tăng trần), 3 mã giảm giá và 2 đứng giá, chỉ số
HNX30-Index tăng 3,76 điểm (+3,29%) lên 117,87 điểm. Trên sàn HNX
trong phiên hôm nay chứng kiến sự tăng trần của nhiều mã cổ phiếu
nhóm chứng khoán như VIG, SHS. VND và KLS cũng có mức tăng
tương ứng 400 và 500 đồng/cp. SCR tăng 600 đồng/cp, sau khi giảm
điểm trong phiên sáng, với lượng dư bán trần trên 800.000 đơn vị.
Ngoài những mã có khối lượng giao dịch lớn là SHB, SCR, PVX; các
mã có khối lượng khớp được trên 2 triệu đơn vị có SHS, KLS và VND.

BÁN 3,556,710 740,550
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Đón nhận thông tin về chỉ số PMI ngành sản xuất được
công bố trong tháng 3 với mức cao nhất trong 2 năm
qua đã kích thích sự hưng phấn trong phiên giao dịch
hôm nay. Xu hướng tăng khá thuyết phục và không có
giằng co nào đáng kể, đồ thị đi lên theo chiều hướng
tăng dần từ đầu phiên và đóng cửa ở mức điểm cao
nhất trong phiên. Chốt phiên Vn-Index ghi được 14.77
điểm lên 505.81 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể
với khối lượng giao dịch đạt hơn 55.4 triệu đơn vị, tương
đương giá trị giao dịch đạt hơn 1100 tỷ đồng. Vn-Index
đã chinh phục ngưỡng 500 điểm khá thuyết phục. Tuy
nhiên chỉ báo kỹ thuật vẫn chưa xác nhận xu thế tăng
điểm. MACD vẫn đi ngang cùng đường tín hiệu. Trong
khi MFI và Momentum vận động khá hẹp. Cùng với đó
dải Bollinger tiếp tục co lại, cộng thêm đường giá hôm
nay đã chính thức nằm ngoài dải Bollinger và áp lực kéo
lại trong dải trong phiên tới là khá lớn. Trong phiên tới,
Vn-Index giằng co quanh ngưỡng 500 điểm. 
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457 điểm

495 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
522 điểmMạnh 437 điểm

470 điểm

Mạnh

Yếu

Nỗ lực tăng điểm trên Hose đã tạo hiệu ứng lan tỏa
sang sàn HNX. Đóng cửa ở mức điểm cao nhất trong
phiên HNX-Index ghi được 1.26 điểm lên 61.51 điểm.
Thanh khoản cũng cải thiện với giá trị giao dịch đạt hơn
322 tỷ đồng cùng đà tăng điểm mở rộng sang phiên
chiều phần nào cho thấy ngưỡng hỗ trợ 60 điểm vẫn là
ngưỡng hỗ trợ khá tốt với chỉ số. HNX-Index vẫn vận
động trong kênh đi ngang thể hiện qua dải Bollinger vẫn
tiếp tục thu hẹp. Chỉ báo MACD vẫn nằm phía dưới
đường tín hiệu, cùng với đó MFI và Momentum vận
động hẹp chưa mở ra xu thế mới cho thị trường. STO
sau nhiều phiên giảm điểm đã quay trở lại tăng mạnh
trong phiên nay và đang hướng lại vùng quá mua. Trong
phiên tới, ngưỡng 63 là dải trên của Bollinger tiếp tục là
ngưỡng cản của chỉ số, áp lực bán ở vùng này sẽ gia
tăng. Dự báo HNX-Index tiếp tục vận động trong kênh
hẹp từ 60 – 63 điểm. 

65 điểm
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517 điểm

Trang 2

63 điểmYếuYếu 59 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chỉ số MSCI Asia Pacific Index mất 1,3% xuống 133,82 điểm, với hơn ba cổ phiếu giảm cho mỗi tăng. Chỉ số
này đã tăng mạnh trong tháng qua trong bối cảnh dấu hiệu nền kinh tế Mỹ đang phục hồi và dự đoán Nhật Bản
sẽ đưa ra các biện pháp mạnh để kích thích nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Chỉ số Topix giảm 3,3%, mức cao
nhất kể từ ngày 15/3/2011, khảo sát cho thấy lòng tin của các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản cải thiện ít hơn so
với các nhà kinh tế ước tính. Chỉ số Nikkei 225 giảm 2,1% ngày hôm nay do lo ngại Ngân hàng Nhật bản sẽ
không cung cấp kích thích kinh tế tại cuộc họp tuần này. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm
0,2%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc Index (Chỉ số KOSPI) giảm 0,4%, trong khi chỉ số Taiex của Đài Loan mất
0,2%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 0,1%. Các thị trường Hong Kong, Australia và New Zealand
đóng cửa ngày hôm nay cho một kỳ nghỉ.
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Thị trường giao dịch sôi động trở lại sau khi đón nhận thông tin chỉ số PMI ngành sản xuất Việt nam lên cao
nhất gần 2 năm qua Vn-index đã ghi nhận mức tăng điểm lớn nhất trong 2 tháng qua với việc đồng loạt tăng
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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

Ngưỡng 500 điểm đã vượt khá thành công. Tuy nhiên thanh khoản vẫn là yếu tố chúng tôi đánh giá chưa đáng
tin cậy để xác nhận xu thế phục hồi. Đối với HNX-Index ngưỡng cản 63 điểm vẫn là ngưỡng khó vượt khi dải
Bollinger tiếp tục co lại. Đà bán sẽ gia tăng trong phiên tới, lực cầu nếu không thể hấp thụ hết được thì khả năng
cả 2 sàn tiếp tục xu thế đi ngang. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư cầm cổ
phiếu có thể canh bán ra ở nhịp tăng trong phiên tới. 

nhất gần 2 năm qua. Vn index đã ghi nhận mức tăng điểm lớn nhất trong 2 tháng qua với việc đồng loạt tăng
điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chinh phục ngưỡng 500 điểm khá thuyết phục với mức điểm đóng cửa cao
nhất trong phiên tại 505.81 điểm. Hiệu ứng lan tỏa sang HNX đã khiến chỉ số này đóng cửa ở mức 61.51 điểm,
tăng 1.26 điểm. Thanh khoản cải thiện nhẹ là điểm tích cực.

Mặc dù thị trường có phần thất vọng trước việc công ty mua bán nợ chưa được thông qua, nhưng tín hiệu về
sản lượng sản xuất và số lượng đơn đặt hàng mới phục hồi đã đẩy thị trường tăng điểm. Chỉ số Nhà quản trị
mua hàng (PMI) ngành sản xuất được công bố sáng nay cho thấy trong tháng 3 cả sản lượng sản xuất và số
lượng đơn đặt hàng mới có dấu hiệu phục hồi, đơn hàng xuất khẩu tăng. Đây là thông tin hỗ trợ hiếm hoi trong
bối cảnh hiện tại. Thị trường đã có những phản ứng khá tích cực. Ban đầu vẫn là nỗ lực đánh lên ở nhóm cổ
phiếu vốn hóa lớn BVH, GAS, VNM, MSN, VIC... Lâu lắm rồi thị trường mới được chứng kiến sự khởi sắc đồng
loạt ở nhóm cổ phiếu này. Dường như chúng ta có thể thấy chủ định nỗ lực đánh lên để chỉ số vượt ngưỡng
cản 500 điểm và phiên nay đã thành công phần nào. Và phần nào khối ngoại cũng đóng góp một phần vào lực
cầu hôm nay khi mua vào hơn 100 tỷ đồng. Mua vào vẫn tập trung là nhóm cổ phiếu cơ bản như HAG, HPG,
PET…Hiệu ứng tăng điểm này chỉ thực sự lan tỏa sang HNX ở những phút đầu giờ chiều, nhóm cổ phiếu dẫn
dắt vẫn là SHB, SCR, PVX, VCG. Dường như dòng tiền đầu cơ vẫn chưa quay lại thị trường, các mã này đóng
cửa ở mức điểm khá tốt tuy nhiên áp lực bán cũng tương đối lớn. Xét cả về điểm số và thanh khoản, thì phiên
nay có thể nhìn nhận là một phiên tích cực cho tâm lý thị trường. Xu hướng mới chưa được hình thành nhưng
phần nào cũng giải tỏa tâm lý lo ngại khả năng giảm điểm do người cầm cổ mất kiên nhẫn. 

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
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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