
Khép lại phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh. Vn-
Index tăng nhẹ 2.23 điểm đứng tại 494.66 điểm. Diễn
biến giao dịch tiếp tục trong tình trạng trầm lắng với
thanh khoản sụt giảm mạnh. Tình trạng bán cao mua
thấp tiếp tục duy trì trên sàn này khiến tổng giá trị giao
dịch chỉ đạt hơn 490 tỷ đồng. Kết thúc phiên bằng một
cây nến xanh nhỏ khiến đường giá vẫn loanh quanh
đường MA(50) và dải giữa của Bollinger. Xu thế đi
ngang trên sàn này vẫn duy trì khi dải Bollinger tiếp tục
kéo ngang cùng với đường RSI, MFI và MACD vận
động hẹp trong vài phiên nay. Sự phục hồi mạnh của
STO lên vùng qua mua sẽ khiến áp lực bán gia tăng
khi đường này năm trong vùng quá mua. Xu thế đi
ngang sẽ vẫn duy trì trong tuần này. Ngưỡng hỗ trợ
đường giá ở thời điểm này là ngưỡng 480 điểm và xa
hơn là 470 điểm.
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Tăng điểm phiên thứ 2 liên tiếp khiến HNX-Index đóng
cửa với sắc xanh ghi được 62.2 điểm. Thanh khoản
tiếp tục ở mức thấp, xét về cơ bản tâm lý thị trường
chưa thay đổi. Tăng điểm hôm nay chủ yếu nhờ nhóm
cổ phiếu đầu cơ hoạt động tốt, nhóm cổ phiếu vốn hóa
lớn không tác động mấy đến chỉ số hôm nay như là
ACB, PVS, SHB. Kết thúc phiên bằng cây nến xanh với
thân dài cho thấy điểm tích cực. Tuy nhiên đường giá
đã bắt đầu chạm dải giữa của Bollinger cũng như sớm
gặp lực cản ở đường MA(50). Chưa có dấu hiệu nào
cho thấy xu thế có thể tích cực hơn trên sàn này khi
MACD vẫn trong xu thế giảm và nằm dưới đường tín
hiệu. Cùng với đó là sự phục hồi mạnh của đường
STO lên vùng quá mua khiến áp lực bán tăng lên khi
chỉ số tiếp tục phục hồi. Cả 2 dải Bollinger đang có xu
hướng kéo xuống cũng tăng áp lực nếu chỉ số tiếp tục
tăng điểm trong các phiên tới. 
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Thị trường chứng khoán Châu Á tăng sau khi các báo cáo về hoạt động sản xuất công nghiệp trên toàn cầu
đều tốt hơn dự báo và các ngân hàng trung ương lớn cam kết duy trì các biện pháp kích thích. Cổ phiếu của
Honda Motor Cotăng 1,5%, theo diễn biến tăng của cổ phiếu các công ty xuất khẩu khác của Nhật Bản. Cổ
phiếu của Sony Corp tăng 1,4% sau khi hãng công bố lợi nhuận vượt dự đoán của giới phân tích. Cổ phiếu
của Hutchison Whampoa, công ty do tỷ phú giàu nhất Châu Á là Li Ka-shing kiểm soát, tăng 3,4% trên thị
trường Hồng Kông sau khi hãng công bố lợi nhuận vượt dự đoán. Lúc gần 10h giờ Việt Nam, chỉ số MSCI
Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,7% lên 134,44 điểm, với 9 trong số 10 ngành thuộc chỉ số này tăng. Cứ gần 3
cổ phiếu tăng giá thì có 1 cổ phiếu giảm giá. Theo một nhà phân tích, thị trường đi lên do lo ngại về kinh tế
toàn cầu đã dịu bớt và sau khi các ngân hàng trung ương xác nhận rằng họ sẽ duy trì việc bơm tiền. Các báo
cáo ngày hôm trước cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp từ Mỹ đến Châu Âu hay Trung Quốc đều tăng
trưởng trong tháng 7, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5
năm. Số liệu được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết hộ có thể giữ lãi suất ở
mức thấp trong 1 thời gian nữa, sau khi ngân hàng trung ương Mỹ trước đó quyết định giữ nguyên chương
trình mua trái phiếu trị giá 85 tỷ USD/tháng.
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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.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh trên 2 sàn. Cả 2 chỉ số đã kết thúc một tuần thành công về
điểm số khi không để giảm điểm so với đầu tuần. Về cơ bản đây là một tuần lình xình của cả 2 sàn với thanh
khoản sụt giảm và tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.
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Một tuần giao dịch với số phiên xanh điểm nhiều hơn số phiên giảm điểm. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá
các phiên phục hồi về điểm số này chỉ là phản ứng của thị trường trong ngắn hạn. Trong tuần tới, thị trường
tiếp tục đón nhận thêm các báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp lớn, trong đó có thể trọng
tâm là khối ngân hàng. Tuy nhiên, hiện cả hai chỉ số vẫn chưa vượt được các ngưỡng kháng cự gần nhất là
495-496 điểm đối với Vn-Index và 63 điểm đối với HNX-Index. Do vậy khả năng giảm điểm vẫn là khá cao khi
thanh khoản duy trì ở mức thấp. Vn-Index tiếp tục vận động quanh đường MA(50) và dải giữa của Bollinger và
đường BB vẫn tiếp tục co hẹp lại duy trì xu thế đi ngang trên sàn này. Trong khi đó bên HNX tạm ngưng đà
giảm và đường giá điều chỉnh vào trong dải Bollinger 3 phiên liên tiếp, và đang chuẩn bị gặp ngưỡng cản là
đường MA(50) tại 62.5 điểm. Trong khi tuần này là tuần của tháng “ cô hồn” thì hy vọng vượt được ngưỡng
kháng cự là khó khăn.

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi bảo lưu quan điểm thận trọng với thị trường. Nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài
quan sát. Trông bối cảnh thanh khoản thấp và diễn biến chỉ tạm thời ổn định, nếu duy trì giao dịch này thêm
vài phiên nữa, khi tâm lý của người cầm cổ mất kiên nhẫn thì áp lực bán sẽ nhanh chóng trở lại và tăng lên. 

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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