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Kết thúc phiên chiều, VN-Index tăng 3,62 điểm (+0,72%), lên 509,43
điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 70,26 triệu đơn vị, tương đương
giá trị 1.640,4 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận cũng khá sôi động trong
phiên chiều khi có thêm sự góp mặt của DHG với gần 1 triệu đơn vị, trị
giá hơn 81 tỷ đồng được sang tên. Tổng cộng, có gần 43,9 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 219,4 tỷ đồng được chuyển nhượng trong phiên
thỏa thuận. So với phiên sáng, số do lực bán mạnh, nên số mã tăng đã
ít hơn, trong khi số mã giảm nhiều thêm. Cụ thể, toàn sàn có 123 mã
tăng và 97 mã giảm giá khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4. Cổ
phiếu HSG vẫn giữ được sắc tím khi đóng cửa với mức tăng 2.500
đồng, lên 38.700 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu BVH tuy mất mức giá trần,
nhưng vẫn giữ được đà tăng mạnh với mức tăng 3.000 đồng (+5,66%),
lên 56.000 đồng/cổ phiếu. 
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Kết thúc phiên, HNX-Index mất 0,42 điểm (-0,68%), xuống 61,09 điểm.
Tổng khối lượng giao dịch đạt 49,5 triệu đơn vị, tương đương giá trị
418,16 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,85 triệu đơn vị,
tương đương giá trị 41,74 tỷ đồng. Các cổ phiếu hỗ trợ lớn cho đà tăng
của HNX-Index như ACB, KLS, VCG, SHB, VND… lần lượt quay đầu
giảm giá là lý do chính khiến chỉ số này mất điểm trong phiên hôm nay.
Toàn sàn có 94 mã tăng, trong khi số mã giảm là 121 mã. Trong nhóm
HNX30, số mã tăng chỉ còn 5 mã, trong khi có tới 17 mã giảm giá và 8
mã đứng ở mức tham chiếu. Kết thúc phiên, HNX30-Index giảm 1,32
điểm (-1,12%), xuống 116,55 điểm. SHB được khớp hơn 10,9 triệu đơn
vị, đóng cửa phiên ở mức giá 6.800 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ 100
đồng/cổ phiếu. SCR cũng giảm giá với mức giảm 200 đồng/cổ phiếu,
xuống 8.000 đồng/cổ phiếu với tổng khối lượng khớp hơn 6,74 triệu
đơn vị. 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

SÀN HCM SÀN HN Trên sàn HOSE, NĐTNN mua vào với giá trị giao dịch đạt 411,72 tỷ và
bán ra 192,09 tỷ. Trong đó mua vào MSN nhiều nhất với gần 80 tỷ
đồng, tiếp đến là CTG với hơn 45 tỷ đồng. Bên HNX khối ngoại mua
vào 1.124.500 đơn vị, trong đó mua vào nhiều nhất là DBC với 363.800
đơn vị, tiếp đến là VCG với 154.500 đơn vị.  
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Lượng cung chốt lời gia tăng mạnh vào cuối phiên chiều
đã khiến đà tăng của Vn-Index hạ nhiệt. Đóng cửa Vn-
Index chỉ ghi được 3.62 điểm, đứng tại 509.43 điểm.
Trong phiên có lúc chỉ số đạt 514.33 điểm. Thanh khoản
phiên nay cũng tăng khá với giá trị khớp lệnh đạt gần
1300 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng
vai trò giữ nhịp thị trường khi sắc xanh của chỉ số được
duy trì từ đầu tới cuối phiên. Các chỉ báo kỹ thuật cho tín
hiệu tích cực về xu hướng thị trường. MACD bắt đầu cắt
lên trên đường tín hiệu, STO và RSI cũng tăng trở lại
ngưỡng 70. Dải Bollinger cũng có xu hướng mở rộng
lên phía trên ủng hộ xu hướng phục hồi. Tuy nhiên,
đường giá đã phiên thứ 2 liên tiếp nằm ngoài dải
Bollinger, áp lực kéo đường này vào trong dải trong
phiên tới là khá cao. Phiên giao dịch tới, Vn-Index dao
động trong khoảng 505 – 515 điểm, trước khi chinh
phục ngưỡng xa hơn là 520 điểm. 
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Nỗ lực tăng điểm trên Hose đã tạo hiệu ứng lan tỏa
sang sàn HNX trong ít phút đầu phiên sáng. Tuy nhiên,
áp lực bán mạnh vào cuối phiên đã phiên chỉ số này
đóng cửa ở mức điểm thấp nhất trong phiên. Chốt phiên
HNX-Index để mất 0.42 điểm xuống 61.09 điểm, trong
phiên có lúc chỉ số vượt ngưỡng 52 điểm. Nhìn chung
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. Dự báo HNX-Index tiếp tục vận động trong kênh
hẹp từ 60 – 63 điểm. 
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:
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Áp lực bán tiếp tục gia tăng khí giá phục hồi. Cả 2 chỉ số đều đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Trong khi
Vn-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên đóng cửa ghi được 3 62 điểm lên 509 43 điểm thì HNX-Index

THỨ TƯ

03/04/2013

Chỉ số MSCI Asia Pacific Index giảm 0,1% 134,00 lúc 4:10 pm theo giờ Tokyo, với khoảng ba cổ phiếu bị mất
mỗi hai mà đã đạt được. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương loại Chỉ số tăng thêm 0,2% lên 472,63. Chứng
khoán Châu Á giảm với việc mất điểm trong 2 ngày liên tiếp trong gần 3 tuần đổ lại đây sau khi số liệu về sản
xuất ở Mỹ đã không đạt như mong đợi. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,9% trước khi Ngân hàng Nhật Bản
triệu tập ngày 03.04 trong cuộc họp chính sách đầu tiên của mình sau khi mới đốc Haruhiko Kuroda đã cam kết
sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đánh bại giảm phát. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,5%. Các nhà đầu tư
quốc tế đã bán cổ phiếu nhất Hàn Quốc trong 10 tháng Tháng Ba do mối quan tâm của quốc gia xuất khẩu sẽ
mất thị phần vào tay các đối thủ Nhật Bản và căng thẳng với Bắc Triều Tiên được xây dựng. Australia S & P /
ASX Index 200 đã tăng 0,4% sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc giữ mức lãi suất của nó không thay đổi ngày hôm
nay. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,3 và Shanghai Composite Index giảm 0,3%. Chỉ số Taiex của
Đài Loan (TWSE) tăng thêm 0,2%. 
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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.

Vn Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối phiên, đóng cửa ghi được 3.62 điểm lên 509.43 điểm thì HNX Index
bao trùm sắc đỏ toàn sàn đứng tại 61.09 điểm, giảm 0.42 điểm. Thanh khoản phiên nay cải thiện đáng kể với
tổng giá trị khớp lệnh trên 2 sàn đạt hơn 1700 tỷ đồng.

Giao dịch trên Hose nhìn chung vẫn tốt hơn HNX khi trên sàn này tập trung chủ yếu nhóm cổ phiếu cơ bản tốt
và có kết quả kinh doanh khả quan trong thời gian vừa qua. Kịch bản tăng giá ở phiên nay vẫn tập trung đánh
nhóm cổ phiếu trong nhóm Vn30. Trong đó phải kể đến việc tăng trần của BVH, tuy đóng cửa kém giá trần 1
bước giá nhưng đóng góp khá lớn vào tăng điểm hôm nay. Vn30 cuối phiên tăng tới 6.52 điểm. Động cơ tăng
điểm tiếp tục đến từ lực cầu khối ngoại với giá trị mua vào của khối ngoại đạt hơn 400 tỷ đồng, tập trung mua
vào MSN, CTG..đặc biệt ấn tượng với giao dịch đột biến của CTG, khớp lệnh gần 7.5 triệu đơn vị. Quan sát
Hose trong vài phiên gần đây thì dòng tiền tập trung chủ yếu những mã cổ phiếu cơ bản và đã tăng giá trong
thời gian qua. Áp lực bán hôm nay không khó dự đoán vì sau nhịp tăng khá ở phiên trước. Nhờ giao dịch tích
cực ở nhóm cổ phiếu Vn30 khả năng Vn-index có thể tiến tới ngưỡng cao hơn, trước mắt là 520 điểm. Bên
HNX tập trung chủ yếu dòng tiền đầu cơ, chưa thấy có dấu hiện dòng tiền quay lại trên sàn này với tâm lý khá
yếu. Ngưỡng 63 điểm vẫn là ngưỡng kháng cự trước mắt với chỉ số. Ở thời điểm hiện tại, chỉ số này vẫn được
hỗ trợ ở kênh dưới là 60 điểm. Xu thế đi ngang trên sàn này vẫn là chủ đạo. 

Đà tăng điểm chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không thực sự có ý nghĩa với xu hướng thị trường
hiện tại, và với cổ phiếu còn lại trên 2 sàn. Xu hướng trên Vn-Index có thể tích cực hơn với ngưỡng hướng tới
trước mắt có thể đạt được là 520 điểm. Tuy nhiên nhìn chung dòng tiền vẫn rất khá thận trọng, nếu cầu không
hấp thụ được giá cao trong phiên tới, khả năng thị trường quay lại xu thế giằng co. 

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
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.




