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Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 12,12 điểm (-2,22%) xuống
538,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 129 triệu đơn vị, tương
đương giá trị 1.982,2 tỷ đồng. Không biết vì lý do gì, ngay khi bước vào
phiên giao dịch chiều, lực bán gia tăng trên diện rộng, khiến VN-Index
rời 545 điểm và kích hoạt lệnh bán tháo, kéo thị trường giảm sâu hơn
về cuối phiên. So với phiên tăng điểm hôm qua, thanh khoản thị trường
có phần cải thiện hơn, Tuy nhiên, phần lớn thanh khoản trên HOSE tập
trung vào 2 mã là FLC và HAI. Trong đó, FLC khớp hơn 24,4 triệu đơn
vị, HAI khớp 9,18 triệu cổ phiếu. Từ nhóm cổ phiếu lớn đến những mã
vừa và nhỏ đều đi chung xu hướng giảm. Trong đó, khởi xướng cho xu
hướng này là nhóm cổ phiếu dầu khí với hai đầu tàu GAS và PVD giảm
mạnh. GAS chốt phiên tuy thoát khỏi mức giá sàn nhưng vẫn giảm đến
6%, PVD giảm 4,5%.
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

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

13,720,887

Á

MUA 863,640

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

483.48

42,681,451

-1.80

SÀN HCM SÀN HN Trên Hose, khối ngoại đã mua ròng 9.972.970 đơn vị với tổng giá trị
tương ứng 167,28 tỷ đồng, gấp gần 6 lần về lượng và hơn 26 lần về giá
trị so với phiên 31/3. Top mua ròng là CII, BID, DXG. Top bán ròng là
GAS, VIC. Trên HNX, khối này đã mua ròng 640.340 đơn vị với tổng giá
trị tương ứng 5,89 tỷ đồng, giảm 12,07% về lượng và 27,55% về giá trị
so với phiên 31/3. Top mua ròng là CEO, UNI. Top bán ròng là PVS,
LAS

TỔNG QUAN GD NĐTNN

42

156

44

80.47

TỔNG KL

Trên sàn HNX, diễn biến không có nhiều khác biệt. Trong nhóm HNX30
chỉ có duy nhất 1 mã giao dịch tại tham chiếu, còn lại đều chìm trong
sắc đỏ. Kết thúc phiên, HNX-Index giảm 1,8 điểm (-2,19%), xuống
80,47 điểm. Tổng khối lương giao dịch đạt 42,68 triệu đơn vị, giá trị
483,48 tỷ đồng và chủ yếu đến từ giao dịch khớp lệnh. Hầu hết các
nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thủy sản… đều
chịu chung áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên. Tuy nhiên, vẫn xuất
hiện một vài cổ phiếu có giao dịch tích cực như TVS, TMT, NHP.

BÁN 3,747,917 400,500

Trang 1
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Cường độ giảm điểm của chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp
tục được gia tăng trong ngắn hạn khi các chỉ báo xung
lực đang có dấu hiệu mạnh dần lên. Cụ thể, đường ADX
đã vượt lên trên ngưỡng 50 trong sự phân kỳ mở rộng
của 2 đường DI, còn đường MACD lại tiếp tục lao dốc
và nới rộng khoảng cách trở lại với đường tín hiệu. VN-
Index tạo một cây nến đỏ đặc dài với thanh khoản tăng
mạnh lên trên mức trung bình kèm theo sự áp đảo hoàn
toàn của số mã giảm điểm. Vùng hỗ trợ gần của 2 chỉ
số được kỳ vọng nằm tại 530-535 điểm đối với VN-
Index.

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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Yếu

Trong phiên giao dịch 01/04/2015, HNX-Index cũng
giảm khá mạnh. PSAR vẫn duy trì trạng thái bán nên rủi
ro vẫn còn khá cao. Chỉ báo Stochastic đang ở vùng
quá bán (oversold) nên nếu tín hiệu mua xuất hiện thì
nguy cơ giảm sâu sẽ được hạn chế. Tuy vậy, với việc
xuất hiện mẫu hình khá giống Leading Diagonal, người
viết vẫn nghiêng về xu hướng giảm cho HNX-Index.
Mẫu hình Double Top đã hình thành và mục tiêu giá sẽ
xuống đến vùng 78 – 79.5 điểm.

87 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ 

ế

Trung bình

ế

Yếu

ể

580 điểm

Trung bình

75 điểm

ể

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

605 điểmMạnh 495 điểm

Trang 2

YếuYếu 80 điểm 83 điểm



Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

THỨ NĂM

02/04/2015

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm trong phiên 31/3. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, chỉ số S&P 500 và
Nasdaq vẫn tăng quý thứ 9 liên tiếp.Đồng Euro trong quý 1/2015 có diễn biến tồi tệ nhất trong 15 năm qua do sự
thay đổi trong chính sách tiền tệ và tình hình tại Hy Lạp. Đây là chuỗi quý tăng điểm dài nhất của S&P 500 kể từ
năm 1998 và là chuỗi quý tăng dài nhất từ trước đến nay của Nasdaq. Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ trong quý
vừa qua. Giá dầu thô đã chịu áp lực giảm do việc đàm phán hạt nhân tại Iran. Nếu thỏa thuận này thành công,
Iran sẽ gia tăng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ trên thị trường. Đóng cửa phiên này, chỉ số công nghiệp Dow
Jones giảm 200,19 điểm, tương đương 1,11%, xuống 17.776,12 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 18,35 điểm, hay
0,88%, xuống 2.067,89 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 46,56 điểm, tương ứng 0,94%, xuống 4.900,88 điểm. Tính
trong tháng 3/2015, cả 3 chỉ số đều giảm điểm: Dow Jones mất 2%, S&P 500 giảm 1,7%, còn Nasdaq mất
1,3%. Trong quý 1/2015, chỉ số Dow Jones giảm 0,3%, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% và sàn Nasdaq tăng 3,5%.

Phiên hôm nay thị trường bất ngờ giảm điểm mạnh mẽ, đánh dấu phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ đầu năm
đến nay. Thanh khoản thị trường tăng mạnh khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm sâu. Sau phiên phục hồi kỹ thuật

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 02/04/2015
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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
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

Mặc dù những tin tức vĩ mô liên quan đến số liệu tăng trưởng GDP quý I đã vượt dự báo (hơn 6%) cùng những
thông tin kỳ vọng về nới room cho khối ngoại tại một số ngành nghề là những tin tức tốt. Tuy nhiên trong phiên
hôm nay những thông tin này lại không còn đủ sức hỗ trợ cho thị trường. Chính tâm lý bi quan của nhà đầu tư
đã khiến cho thị trường trong phiên hôm nay giảm điểm mạnh mẽ. Hai chỉ số có thể sẽ sớm chững lại đà giảm
trong phiên giao dịch tới, đặc biệt chỉ số HNX-Index đã giảm về gần vùng giá đáy của tháng 12/2015 cho nên
lực mua sẽ dần gia tăng khi nhiều cổ phiếu cũng đã rơi vào trạng thái bị quá bán mạnh. Đồng thời, nếu đồ thị
giá hồi phục trong phiên kế tiếp thì các trạng thái phân kỳ tăng giá sẽ hình thành trên chỉ báo xung lượng ngắn
hạn và chỉ báo tâm lý, điều này sẽ giúp hai chỉ số cải thiện tích cực hơn trong những phiên tới. 

Tuy nhiên trong ngắn hạn, hai chỉ số vẫn có xu hướng giảm điểm và mức kháng cự của chỉ số VN-Index sẽ là
563,48 điểm, còn đối với chỉ số HNX-Index là 84,24 điểm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị
nên hạn chế bán tháo bằng mọi giá trong phiên kế tiếp, đồng thời không nên mua khi điểm mua an toàn vẫn
chưa xác nhận.

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.

trước đó, thị trường không đủ lực tăng điểm củng cố càng đẩy mạnh thêm xu hướng giảm giá. Nhà đầu tư bán
ra dứt khoát hơn khiến càng về cuối phiên giá càng giảm mạnh.
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